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ĻOTI AUGSTAS VEIKTSPĒJAS SILTUMIZOLĀCIJA AR PIELĪMĒTU ĢIPŠKARTONU, 
KAS PAREDZĒTA SILTINĀŠANAI NO TELPAS IEKŠPUSES

 K118 Siltumizolācijas
panelis ar ģipškartonu

l Sensacionāli zema siltumvadītspēja - 
 0.018 W/m·K  

l Augsta ugunsdrošība – 
 būvizstrādājuma ugunsreakcijas laikā
 dūmu veidošanās ir ļoti neliela un 
 neizdalās degošu pilienu daļiņas

l Siltumizolācija, sausā apdare un 
 tvaiku kontrole apvienotas vienā 
 plāksnē

l Efektīvs, plānākas konstrukcijas, 
 vairāk telpas

l Materiālu neietekmē gaisa infiltrācija

l Noturīgs pret ūdens tvaiku 
 caurplūšanu

l Viegli lietojams un uzstādams
 
l Ideāli piemērots jaunbūves, 
 pārbūves un remontdarbos

l Nekaitīgs materiāls  

l Izgatavots, izmantojot gāzradi ar 
 nulles ODP un zemu GWP

UZLABOTS!
λ 0,018 W/m.K
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Pieņēmumi 

 
 

 

 

U–vērtību tabulas apzīmējumi 

   

   

   

   
  

  
  
 

Tipiskās konstrukcijas un U-vērtības 

Mūrētas sienas

attēls 1

Ķieģeļu siena

 
  

 
   

Mūra biezums
 

 (mm)  102.5 mm   215 mm

Koka latas ik pa 600 mm

 52.5 0.34  0.33
 57.5 0.32  0.30
 62.5 0.29  0.28
 67.5 0.27  0.26
 72.5 0.26  0.25
 82.5 0.23  0.22
 87.5 0.22  0.21
 92.5 0.21  0.20
 102.5 0.19  0.18
 112.5 0.17  0.17
 122.5 0.16  0.15

Metāla profili / kanāli ik pa 600 mm

 52.5 7 0.34
 62.5 0.31 0.29
 67.5 0.28 0.27
 72.5 0.27 0.26
 82.5 0.24 0.23
 87.5 0.22 0.22
 92.5 0.21 0.21
 102.5 0.19 0.19
 112.5 0.18 0.17
 122.5 0.16 0.16
   * Izstrādājuma biezums = siltumizolācijas kārtas biezums + 12.5 mm ģipškartona plāksne. 

NB Par aktuālajiem uz vietas esošajiem un pasūtāmajiem izmēriem lūdzam sazināties 
ar vietējo izplatītāju vai  skatīt Kingspan Insulation cenu lapu.

 

Kingspan Kooltherm® K118
Siltumizolācijas panelis ar ģipškartonu

un plānu 3 mm apmetuma kārtu

 

Ķieģeļu siena

Hidroizolācijas 
materiāla 

loksne 

 
Koka latas

5 mm starplika 
(skatīt ‘Būvdarbi – 
Stūru & grīdlīstu detaļas’)

U Value Competency Scheme
CERTIFICATE CS/1004-2

U-vērtības, kas dotas tabulās 
zemāk, ir aprēķināta saskaņā ar 
vadības sistēmu, kas sertificēta 
atbilstoši  BBA Personu U-vērtību 
noteikšanas un kondensācijas risku aprēķinu veikšanas 
kompetences novērtēšanas standartam, izmantojot metodi, 
kas aprakstīta BS / I.S. EN ISO 6946: 2007 (Ēku daļas un 
būvkonstrukcijas. Termiskā pretestība un siltuma caurlaidība. 
Aprēķina metode), un izmantojot nosacījumus, kas noteikti BR 
443 (U-vērtību aprēķināšanas nosacījumi). Tie attiecas uz 
konstrukcijām, kas detalizēti atveidotas virs katras tabulas.

Šie piemēri ir sniegti, pieņemot, ka tiek izmantota Kingspan 
Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar ģipškartonu un 
plānu 3 mm apmetuma kārtu, punktveidā pielīmēta pie 
konstrukcijas, kas aprīkota ar atbilstošiem sekundārajiem 
stiprinājumiem, vai mehāniski piestiprināta pie  25 x 47 mm 
apstrādātām skujkoku koksnes latām un metāla  
profiliem/kanāliem.

NB Aprēķinot U-vērtības saskaņā ar BS / I.S. EN ISO 6946: 2007, nepieciešamais 
izolācijas biezums var mainīties atkarībā no izmantotā mehāniskā stiprinājuma veida. Ja 
plāksne tiek mehāniski piestiprināta pie koka latām vai metāla profiliem/kanāliem, tiek 
pieņemts, ka oglekļa tērauda stiprinājumu ar šķērsgriezuma laukumu 4 mm2 blīvums ir 
16.7 uz m2 . 

NB Ja plāksnes tiek līmētas, tiek pieņemts, ka vienas plāksnes piestiprināšanai ar akrila 
hermētiķa un PU putu līmes palīdzību tiek izmantoti 2 atbilstoši sekundārie stiprinājumi, 
bet, ja plāksne tiek stiprināta ar ģipškartona montāžas līmes palīdzību, tiek izmantoti 6 
atbilstoši sekundārie stiprinājumi. Mehānisko stiprinājumu izmantošanā nav ierēķināts 
korekcijas koeficients, jo, lietojot atbilstošus sekundāros stiprinājumus kā, piemēram, 
ienaglojamas tapas vai spirālveida enkuru stiprinājumi, pa 2 vai pa 6 uz vienu plāksni, 
tiem nav negatīvas ietekmes uz U-vērtībām. 

NB Šo aprēķinu veikšanas nolūkos tiek pieņemts, ka darbi tiek izpildīti labā kvalitātē, un 
tādēļ nav ierēķināts gaisa spraugu korekcijas koeficients.  

NB Norādītie skaitļi ir tikai orientējoši. Katram atsevišķam projektam ir jāizstrādā 
detalizēta U-vērtību un kondensācijas risku analīze. 

NB Ja jūsu konstrukcija atšķiras no norādītās, un/vai, lai iegūtu visaptverošu U-vērtību 
aprēķinu kopā ar kondensācijas risku analīzi savam projektam, lūdzam sazināties ar  
Kingspan Insulation tehniskā servisa departamentu (skatīt aizmugurējo brošūras vāku). 

• Ja ir atzīmēts 7, tad U–vērtība ir lielāka nekā
 0.35 W/m2K.

• Precīzas, katrā situācijā nepieciešamās, 
 U-vērtības skatīt Latvijas būvnormatīvu 
 LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju 
 siltumtehnika" noteikumos.

• Ja ir atzīmēts , izolācijas izstrādājumu 
 kombinācija var izraisīt intersticiālu kondensācijas
 risku, un tādēļ aprēķini ir izslēgti.

Izstrādājuma 
biezums* 

U–vērtības (W/m2.K) dažāda biezuma Kingspan Kooltherm® K118 
Siltumizolācijas paneļiem ar ģipškartonu 

un dažādām stiprināšanas metodēm
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attēls 2

215 mm 
ķieģeļu mūris

Akrila līmes punktiņi
vai PU putu līmes josla

Esošais apmetums 
un pamatnes 

konstrukcija, piemēram, 
latas un apmetums vai 

ģipškartons, nostiprināti 
uz karkasa

Atbilstoši sekundārie 
stiprinājumi 
(skatīt ‘Būvdarbi)

Kingspan Kooltherm®

K118 Siltumizolācijas
panelis ar ģipškartonu

un plānu 3 mm
apmetuma kārtu

 

15 mm starplika 
(skatīt ‘Būvdarbi – Stūru & 
grīdlīstu detaļas’)

Ķieģeļu mūra siena ar esošu apšuvuma konstrukciju  

  

32.5 7

37.5 7

42.5 7

52.5 0.34
57.5 0.31
62.5 0.29
72.5 0.25
82.5 0.22
87.5 0.20
92.5 0.19

* Izstrādājuma biezums = siltumizolācijas kārtas biezums + 12.5 mm ģipškartona plāksne. 
NB Par aktuālajiem uz vietas esošajiem un pasūtāmajiem izmēriem lūdzam sazināties 
ar vietējo izplatītāju vai  skatīt Kingspan Insulation cenu lapu.

Mūra siena

attēls 3

U–vērtības (W/m2.K) dažāda biezuma Kingspan Kooltherm® K118 
Siltumizolācijas paneļiem ar ģipškartonu

un dažādām stiprināšanas metodēm
 

  

 
300 mm smilšakmens**      450 mm smilšakmens**

Koka latas ik pa  600 mm
 52.5 0.34 0.33
 57.5 0.32 0.31
 62.5 0.29 0.29
 67.5 0.27 0.27
 72.5 0.26 0.25
 82.5 0.23 0.22
 87.5 0.22 0.21
 92.5 0.21 0.20
 102.5 0.19 0.18
 112.5 0.17 0.17
 122.5 0.16 0.16

Metāla profili / kanāli ik pa 600 mm
 52.5 7 0.35
 57.5 0.33 0.32
 62.5 0.31 0.30
 67.5 0.28 0.28
 72.5 0.27 0.26
 82.5 0.24 0.23
 87.5 0.22 0.22
 92.5 0.21 0.21
 102.5 0.19 0.19
 112.5 0.18 0.17
 122.5 0.16 0.16

  * Izstrādājuma biezums = siltumizolācijas kārtas biezums + 12.5 mm ģipškartona plāksne.
** Aprēķinos pieņemts smilšakmens mūra  λ–vērtība (2.30 W/m.K).
 NB Par aktuālajiem uz vietas esošajiem un pasūtāmajiem izmēriem lūdzam sazināties 
ar vietējo izplatītāju vai  skatīt Kingspan Insulation cenu lapu.

Kingspan Kooltherm® K118 
Siltumizolācijas panelis ar ģipškartonu 

un plānu 3 mm apmetuma kārtu

Ārējais mūra
apvalks

Atvirzes 
montāžas skava

Perimetra sliede

5 mm starplika 
(skatīt ‘Būvdarbi – 
Stūru & grīdlīstu detaļas’)

U–vērtības 
(W/m2.K)

Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas 
paneļu ar ģipškartonu 

biezums (mm)

Mūra sienas biezumsIzstrādājuma 
biezums**

(mm) 

Iekšējais 
profils / kanāls
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Tipiskas konstrukcijas un U-vērtības 

Lineāro termisko tiltu veidošanās savienojumu vietās
Pamata principi102.5 mm ārējā mūra siena / dobums / 100 mm iekšējā 

bloku siena  
 

attēls 4

U–vērtības (W/m2.K) dažāda biezuma Kingspan Kooltherm® K118 
Siltumizolācijas paneļiem ar ģipškartonu 

un dažāda biezuma Kingspan Kooltherm® K108 dobuma plāksnēm

 
    

  
    Iekšējās bloku sienas blīvums un  λ− koeficients (W/m.K)      

       
      
  (1.13)  (0.51)  (0.15)**  (0.11)**  (0.11)***

Tukšs / Grūti aizpildāms dobums
 37.5 7 7 7 0.34 0.33 
 42.5 7 7 7 0.31 0.31
 47.5 0.35 0.34 0.30 0.28 0.28
 52.5 0.32 0.31 0.28 0.26 0.26
 57.5 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24
 62.5 0.27 0.26 0.24 0.23 0.23
 72.5 0.23 0.23 0.21 0.20 0.20
 82.5 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18
 87.5 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17
 92.5 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17

100 mm Dobums daļēji aizpildīts ar 50 mm 
Kingspan Kooltherm® K108 dobuma plāksni†

100 mm Dobums daļēji aizpildīts ar 60 mm 
Kingspan Kooltherm® K108 dobuma plāksni†

 
   

 32.5 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17
 37.5 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16
 42.5 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15
 52.5 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14
 62.5 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13
 67.5     

 
  

 32.5 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15
 37.5 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
 42.5 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14
 52.5 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13
 62.5 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12

 
 

Kingspan Kooltherm®

K106 vai K108
dobuma plāksne

  

  
  
 

5 mm starplika 
(skatīt ‘Būvdarbi – 
Stūru & grīdlīstu detaļas’)

 
 Nepārtraukta līmlente

Kooltherm® 
K118

 
Izstrādājuma 

biezums*
(mm)

Dobuma mūra sienas

Lineāro termisko tiltu veidošanās attiecas uz siltuma zudumiem 
elementu savienojumu vietās, kas rodas papildu siltuma 
zaudēšanai caur jumtiem, sienām un grīdām.  Šo siltuma 
zudumu apzīmē ar savienojuma koeficientu psi (Ѱ). Jo zemāks  
Ѱ–koeficients, jo labāka ir savienojuma detaļas veiktspēja. 
Ѱ–koeficienti un lineāro termisko tiltu garumi tiek norādīti 
jaunbūves energoefektivitātes un oglekļa dioksīda emisiju 
aprēķinos. Siltuma zudumi jau esošas ēkas savienojumu 
elementos  parasti netiek ieskaitīti visas ēkas siltuma zuduma 
aprēķinos, bet gan tiek ņemts vērā tikai virsmas kondensācijas 
un pelējuma rašanās risks.
 
Parasti siltums izplūst pa vieglāko ceļu, piemēram,  mūrētā 
dobā sienā lineārais termiskais tilts pamatā atrodas mūra 
sienas iekšpusē, bet koka konstrukcijas sienā  lineārais 
termiskais tilts primāri veidojas no pašas plāksnes un zem tās 
esošās konstrukcijas. Šos lineāros termiskos tiltus iespējams 
mazināt, samazinot attālumu, kāds jāpārvar siltumam. 

Lai arī tirgū ir pieejamas „sertificētas” detaļas, parasti tās ir 
paredzētas jaunbūvēm. Ja vien pastāv tāda iespēja, tās var 
izmantot arī pārbūves darbos.  

Kingspan Kooltherm®

K118 Siltumizolācijas
panelis ar ģipškartonu

un plānu 3 mm
apmetuma kārtu

Līmes punktiņi (skatīt ‘Būvdarbi – 
Ģipškartona 

montāžas 
līmes punktveida 

savienojums’)

Ķieģeļu / bloku
ārsiena un
iekšsiena

Atbilstoši sekundārie 
stiprinājumi 
(skatīt ‘Būvdarbi)

Blīvs Vidējs Viegls Porains
Porains, plāns 
savienojums 

*  Izstrādājuma biezums = siltumizolācijas kārtas biezums + 12.5 mm ģipškartona plāksne. 
**  Mūrjavas šuvēm tiek pieņemts 6.6% termiskā tilta veidošanās koeficients. 
***  Mūrjavas šuvēm tiek pieņemts 1.4% termiskā tilta veidošanās koeficients. 
†  Lūdzam izlasīt sadaļu ar nosaukumu „Atlikušais siltināmā dobuma platums” Kingspan 
Kooltherm® K108 dobuma plāksnes informatīvajā brošūrā par prasībām, kas tiek piemērotas 
siltināmajiem dobumiem Apvienotajā Karalistē un Īrijā.  

NB Par aktuālajiem uz vietas esošajiem un pasūtāmajiem izmēriem lūdzam sazināties ar vietējo 
izplatītāju vai  skatīt Kingspan Insulation cenu lapu. 
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Projektēšanas principi

www.kingspaninsulation.co.uk/sustainabilityandresponsibility

Specifikācijas  
Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļiem ar 
ģipškartonu specifikācijās ir jābūt aprakstītām sekojoši: 

Sienas apmetuma siltumizolāciju veido Kingspan Kooltherm® 
K118  Siltumizolācijas panelis ar ģipškartonu __ mm biezumā, 
kas ir stingra termoreaktīvi modificēta fenolisko putu (PF) 
siltumzolācijas plāksne, kam vienā pusē pielīmēts 12,5 mm 
ģipškartons un difūzīju aizturoša alumīnija folija, bet otrā pusē 
perforēts alumīnija folijas pārklājums, lambdas koeficients 0.018 
W/m·K.
Izstrādājumu ražo: Izmantojot gāzradi ar nulles ozona noārdīšanas 
potenciālu (ODP) un zemu globālās sasilšanas potenciālu (GWP); 
saskaņā ar vadības sistēmu, kas sertificēta atbilstoši ISO 9001: 
2008, ISO 14001: 2004; BS OHSAS 18001: 2007 un ISO 50001: 
2011; ražotājs - Kingspan Insulation Limited; un uzstāda saskaņā 
ar ražotāja instrukcijām.

Lineārā termiskā tilta samazināšana  

Lineārā termiskā tilta samazināšana Ir svarīga savienojumu 
detalizācijai, lai samazinātu termisko tiltu veidošanās ietekmi un 
ar to saistīto kondensācijas vai pelējuma rašanās risku, un ir 
pāris vienkārši projektēšanas principi, kas jāņem vērā, veicot 
siltināšanu no iekšpuses, lai samazinātu riskus un siltuma 
zudumus.

Logu vai durvju atvērumā galveno lineāro termisko tiltu veido 
ailsāne. Šo siltuma zudumu var samazināt, noizolējot ailsāni.  
Galvenais faktors ir izolācijas kārtas termiskā pretestība 
(R–koeficients). Ailsānes jāveido tā, lai tajās varētu ietilpināt 
32.5 mm (min.) Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas 
paneli ar ģipškartonu. Iekšējās izolācijas ieklāšana virs un zem 
starpā esošā stāva pārseguma samazina kopējos siltuma 
zudumus, bet var palielināt zudumus, kas rodas caur starpā 
esošo vai atdalošo grīdas konstrukciju.  Lai samazinātu šos 
zaudējumus, kur iespējams, ir jāizolē arī starpā esošās grīdas 
konstrukcijas ārējā mala. 

Ja ir paredzēts siltināt ārējās sienas divos stāvos, tad 
vislabākais veids, kā mazināt siltuma zudumus savienojuma 
vietā ar ārsienu, ir aizlaist siltumizolāciju gar sadalošo sienu 
vismaz 400 mm attālumā no ārsienas.  

NB Ja ārsienas izolācija tiek veikta tikai no vienas sadalošās sienas puses, bet otra 
ēka (īpašums) paliek neizolēta, labāk ir neveikt šādu atlocījumu, jo tas var palielināt 
siltuma zudumus neizolētajā pusē, palielinot virsmas kondensācijas un pelējuma 
rašanās risku neizolētajā ēkā.

Lai saņemtu papildu informāciju par to, kā samazināt lineāros 
termiskos tiltus, lūdzam sazināties ar Kingspan Insulation 
tehniskā servisa departamentu (skatīt aizmugurējo brošūras 
vāku). 

Atbildīga iegāde
Kingspan Kooltherm® K118 izolētās Siltumizolācijas paneļi 
ar ģipškartonu, kas tiek ražotas  Kingspan Insulation ražotnē 
Pembridžā, ir sertificētas saskaņā ar  BES 6001 (Atbildīgas 
būvniecības izstrādājumu iegādes standarts), saņemot 
vērtējumu ‘Teicami’.

NB Iepriekš sniegtā informācija ir spēkā sastādīšanas brīdī. Lūdzam, kad rodas 
nepieciešamība, sazināties ar  Kingspan Insulation tehniskā servisa nodaļu (skatīt 
brošūras aizmugurējo vāku), kur ir atveidota Kingspan Insulation BES 6001 sertifikāta 
kopija.  

Ilgtspējība un atbildība 
Kingspan Insulation ir uzņēmies ilgtermiņa ilgtspējības un 
atbildības saistības: kā siltumizolācijas izstrādājumu ražotājs un 
piegādātājs; kā darba devējs; kā ievērojamu zemes platību 
īpašnieks un kā viens no nozīmīgākajiem apkārtējo kopienu 
locekļiem.
 
Ziņojums par ilgtspējību un atbildību Kingspan Insulation Ltd 
Lielbritānijas ražotnēs Pembridžā, Herefordšīrā un Šelbijā, kā arī 
Ziemeļjorkšīrā ir pieejams vietnē 

NBS Specifikācijas
Sīkāka informācija ir pieejama arī NBS Plus. 
NBS lietotājiem ir jāskata sekojošs(-i) punkts(-i):  
K10 145, K10 155, K10 165, 
K10 175, K10 205, K10 415 
(Standarta un Starpposma) 
K10 15, K10 35, K10 41 (Nelieli darbi).
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Projektēšanas principi Būvdarbi

Jāņem vērā projektēšanas standarti 
BS 8212: 1995 (Prakses kodekss: Apmetuma un starpsienu 
izveide, izmantojot ģipškartona plāksnes).

Stiprināšanas metodes 
Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļus 
ar ģipškartonu var uzstādīt, izmantojot kā mehāniskos 
stiprinājumus, tā arī līmēšanas paņēmienus.  

Ierobežojumi
Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas panelim 
ar ģipškartonu virspusē ir pielīmēts ģipškartons. Šī iemesla dēļ 
to nav ieteicams izmantot mitruma izolācijas nolūkos, nedz arī 
pastāvīga mitruma apstākļos. Stiprinot izolētās ģipškartona 
plāksnes pie sienām, parasti plāksnes tiek nofiksētas vertikāli gar 
to garenmalām. Plāksnes var nostiprināt arī horizontāli, 
izmantojot pastiprinātu koka šķērskokus, metāla fiksācijas 
loksnes vai T-veida profilus. Ja plāksnes paredzēts stiprināt pie 
griestiem, tās jāuzstāda tā, lai garenmala atrastos perpendikulāri 
pret sijām vai spārēm (skatīt sadaļu ‘Būvdarbi – Mehāniskā 
nostiprināšana – Pie koka karkasa statņiem/latām’). 

Ugunsdrošība
Prasības attiecībā uz ugunsdrošību jāskata spēkā esošajos 
būvnormatīvos/ standartos. 

Ūdens tvaiku kontrole / kondensācija 
Projektējot termiskos elementus, ir jāņem vērā kondensācijas 
risks.

Ieklājot siltumizolāciju no konstrukcijas iekšpuses, kondensācijas 
kontrole jānodrošina, noklājot konstrukcijas iekšējo virsmu ar 
augstas izturības tvaiku izolācijas materiāla kārtu. Kingspan 
Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļos ar ģipškartonu 
ir iestrādāta tvaika izolācijas kārta, un, ja to uzstāda pareizi, 
nodrošinot pienācīgu savienojumu starp loksnēm, atvērumiem un 
sienas perimetru, plāksne var nodrošināt nepieciešamo tvaika 
izolāciju. Ja nepieciešams, sienas apdares tvaika izolācijas 
īpašības var pastiprināt, uzklājot Gyproc apmetuma hermētiķi 
(Drywall Sealer) divās kārtās.

Ieteicams veikt kondensācijas risku analīzi saskaņā ar BS 5250: 
2002 (Prakses kodekss: Ēku kondensācijas kontrole) noteiktajām 
procedūrām. Kingspan Insulation tehniskā servisa nodaļa (skatīt 
brošūras aizmugurējo vāku) var nodrošināt šo pakalpojumu.

Sagatavošana 
l Ir jāapseko esošā konstrukcija, lai pārliecinātos, 
 ka tā spēj nest iekšsienas sistēmas, palīgpriekšmetu 
 un jebkādu pēc montāžas uzstādāmas furnitūras 
 slodzi. 

l Var nākties noņemt esošās tapetes, grīdlīstes, gleznu
 rāmjus, krāsas slāņus un izvirzītos logu rāmjus. 
 Noteikta veida iekšējo apdari, piemēram, vinila 
 tapetes vai spīdīgu sienas krāsu var kodināt un 
 apstrādāt ar smilšpapīru. 

l Sienas virsmai jābūt tīrai, stabilai, bez putekļiem, 
 netīrumiem vai vaļīgiem materiāliem. 

l Sagatavošanas un demontāžas darbu apjoms būs 
 atkarīgs no izvēlētas iekšsienas sistēmas. 

l Pārbaudiet, vai konstrukcija ir sausa. Pirms uzklāt 
 iekšsienas siltumizolāciju, ir jāveic pasākumi mitruma 
 novēršanai. Iekšsienas siltumizolācijas kārtu nedrīkst 
 izmantot mitruma izolēšanai. 

l Pārliecinieties, ka pa perimetru (ieskaitot grīdas, 
 griestus, iekšējos stūrus vai sadures vietas), kā arī 
 ap atvērumiem vai apkalpošanas lūkām nav nekādu
 spraugu. Lai nodrošinātu optimālu hermētiskumu,
 esošās spraugas ir jānoizolē, izmantojot ģipškartona 
 līmi vai elastīgu hermētiķi nepārtrauktā kārtā, pirms 
 uzsākt sienas siltināšanas darbus. 

l Ir jānosaka vietas, kur atradīsies visas jaunās 
 komunikācijas. Esošās komunikācijas ir jānovērtē, 
 lai noteiktu, vai nepieciešams veikt kādas izmaiņas, 
 piemēram, pārvietot rozetes un slēdžus. Sienā 
 stiprināmas instalācijas, piemēram, elektrotīkla 
 rozetes, ir jāievieto, ņemot vērā papildu sienas 
 apdares kārtas biezumu. 

l Jaunajā sienas apdarē ir jāņem vērā jaunās izolācijas
 kārtas biezums, it īpaši ap ailsānēm, palodzēm, 
 un attiecībā pret griestu augstumu.  
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Mehāniskā nostiprināšana
 Pie koka karkasa statņiem/latām 

l Šo metodi var izmantot uz koka karkasa konstrukcijas
 vai uz sausas, stabilas konstrukcijas, kas spēj nest latu
 un ar tām saistīto stiprinājumu slodzi. Koka latas var
 izvietot, izmantojot atbilstošas starplikas, lai panāktu
 vienmērīgu attālumu to starpā un paredzētu vietu 
 komunikāciju izvilkšanai.  

l Jāatzīmē vadlīnijas ne vairāk kā ik pēc 600 mm, 
 lai norādītu vertikālo latu atrašanās vietas. 

l Vertikālos koka karkasa statņus / latas jāizvieto ne 
 vairāk kā 600 mm no horizontālajiem centriem, apkārt
 sienu perimetram, pie grīdas un griestiem un ap 
 jebkādiem atvērumiem un komunikācijām, kas tiek 
 izvilktas sistēmā. 

l Izvēloties latas, tās ir vispirms mehāniski jāpiestiprina
 pie sienas, un jāveido no 25 x 47 mm (min.) 
 apstrādātas skujkoku koksnes, zem kuras tiek ieklāta
 mitrumizolācijas materiāla kārta (DPC). 

l Katram Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas panelim
 ar ģipškartonu ir jāpārklāj koka karkasa statņi / latas / 
 šķērskoki vismaz par 19 mm (min.) lokšņu savienojuma 
 vietās.  

l Latas ir jānofiksē aptuveni 75 mm no katras koka latas
 gala  un jāizvieto ne tālāk kā 600 mm vienu no otras. 

l Vietās, kur savienojumi starp siltumizolācijas paneļi ar 
 ģipškartonu plāksni nebalstās uz koka karkasa statņiem 
 vai latām, jāuzstāda šķērskoki. 

l Katra siltumizolācijas paneļa ģipškartona plāksnes malām ir
 jābūt viegli noapaļotām, stiprinājumiem atrodoties vismaz 
 10 mm no loksnes savienotajām malām.

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar 
 ģipškartonu ir jāpiegriež aptuveni 5 mm īsākas nekā attālums
 no griestiem līdz grīdai. 

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar 
 ģipškartonu jāizvieto centrēti virs koka statņiem / latām un
 jānofiksē, izmantojot vai nu apmetuma skrūves ik pa 300 mm
 (vai pa 200 mm ārējos stūros), vai cinkotas naglas ar lielu, 
 plakanu galvu ik pa 150 mm. Katra siltumizolācijas paneļa 
 ģipškartona plāksnes malām ir jābūt viegli noapaļotām. 

l Stiprinot loksnes pie koka karkasa, stiprinājumiem jābūt
 pietiekami gariem, lai tie ieietu koka karkasā vismaz 25 mm 
 dziļi vai koka latās vismaz 22.5 mm dziļi. Stiprinājumi nedrīkst
 iziet cauri statņiem. 

l Stiprinājumi jāiedzen taisni tā, lai galva iedziļinātos nedaudz 
 zem ģipškartona loksnes virsmas. 

l Jāuzmanās, lai neiedzītu naglas / skrūves par dziļu. 

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar
 ģipškartonu pa perimetru un 5 mm spraugu pie sienas 
 pamatnes ir jānoizolē ar elastīgu hermētiķi vai līdzvērtīgu 
 materiālu.   

Pie metāla sienas profilu sistēmām 

l Šo metodi var izmantot uz jebkuras sausas, stabilas
 konstrukcijas, kas spēj nest atvirzes profilu, sliežu un ar tām 
 saistīto stiprinājumu slodzi. To var izmantot, lai koriģētu 
 būtiskus virsmas nelīdzenumus, vai gadījumos, ja 
 komunikāciju izvilkšanai nepieciešami lielāki dobumi.

l Tā kā metāla karkasu sistēmas parasti ir patentētas, 
 norādījumus būvdarbu veikšanā ir jāsaņem no karkasa 
 sistēmas ražotāja. 

l Ja citu norādījumu nav, var ievērot zemāk sniegtās 
 instrukcijas. 

l Ir jāizmēra maksimālais sienas vai komunikāciju izvirzījumu 
 izliekums, lai noteiktu nepieciešamo dobuma dziļumu. 

l Uz grīdas un griestiem jāatzīmē vadlīnijas, kur tiks izvietoti 
 metāla profili. 

l Metāla profili ir jāpiestiprina pie grīdas, griestiem un pa 
 perimetru ik pa 600 mm, izmantojot konkrētajai sistēmai 
 atbilstošus stiprinājumus. 

l Uz sienas jāatzīmē vertikālās vadlīnijas ne vairāk kā ik pa 
 600 mm, norādot iekšējo kanālu vietas. Horizontālās atzīmes
 jāatzīmē ik pa 800 – 900 mm no vertikālajiem centriem 
 (skatīt ražotāja informāciju par konkrētajiem izmēriem), 
 norādot atsevišķo atvirzes montāžas skavu fiksēšanas vietas.
 Montāžas skavas tiek fiksētas, izmantojot atbilstošus 
 stiprinājumus. 

l Iekšējie kanāli ir jāievieto un jānofiksē metāla kanālos griestu 
 un grīdas līmenī ne vairāk kā ik pa 600 mm, vienā līnijā ar 
 atvirzes montāžas skavu vietām, izmantojot konkrētajai 
 sistēmai atbilstošus stiprinājumus un pagarinot tos, ja 
 nepieciešams. 

l Montāžas skavas kājiņas ir jāsaliec uz priekšu. Cauri skavas 
 caurumiem jāievieto skrūves un jānofiksē iekšējie kanāli, 
 izmantojot atbilstošus stiprinājumus, piemēram, 13 mm 
 apmetuma pašgriezošās skrūves vai montāžas skrūves. 
 Tad skavas kājiņas var atliekt atpakaļ, lai tās būtu vienā 
 līmenī ar kanāla virsmu. 

l Iekšējos leņķos vai stūros iekšējais kanāls vai profils ir 
 jāievieto cieši stūrī, lai nodrošinātu siltumizolācijas loksnes 
 stabilitāti.

l Lai nofiksētu plākšņu savienojumus, kuri nebalstās uz metāla 
 konstrukcijas, ieteicams izmantot fiksējošās loksnes vai 
 fiksējošos T-veida stiprinājumus. Ap atvēruma perimetru var 
 izvietot arī metāla kanālus vai profilus, lai nodrošinātu 
 plāksnes balstīšanu. 

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar
 ģipškartonu ir jāpiegriež aptuveni 5 mm īsākas nekā attālums
 no griestiem līdz grīdai.



8

Būvdarbi

Piemērotas līmes
 
 

Nē 2

 Jā 6

Jā 6

Jā 6

Tabula Nr. 1 – Iespējamās ģipškartona montāžas līmes punktveida sasaistīšana

Attēls Nr. 5 – Saistviela ir jāuzklāj pa plāksnes perimetru un pa viduslīniju 

2.
6 

m

1.2 m 150 mm150 mm

150 mm

 

l Kingspan Kooltherm® K118 K118 Siltumizolācijas panelis 
 ar ģipškartonu ir jāizvieto centrēti virs metāla iekšējiem 
 kanāliem un jānofiksē, izmantojot pašgriezošās apmetuma 
 skrūves ik pa 300 mm (vai ik pa 200 mm ārējos stūros). 
 Katra siltumizolācijas paneļa ģipškartona plāksnes malām 
 ir jābūt viegli noapaļotām. 

l Stiprinājumiem jābūt izvietotiem vismaz 10 mm no loksnes
 savienotajām malām un jābūt pietiekami gariem, lai ieietu 
 metālā vismaz par 10 mm. 

l Stiprinājumi jāiedzen taisni tā, lai galva iedziļinātos nedaudz 
 zem ģipškartona loksnes virsmas. 

l Jāuzmanās, lai neiedzītu naglas / skrūves par dziļu. 

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar 
 ģipškartonu pa perimetru un 5 mm spraugu pie sienas 
 pamatnes ir jānoizolē ar elastīgu hermētiķi vai līdzvērtīgu 
 materiālu.

Līmēšana
Punktveida līmēšana, izmantojot ģipškartona 
montāžas līmi 

l Šī metode ir piemērota izmantošanai uz ķieģeļu, bloku vai 
 betona dobajām vai masīvajām sienām, kas ir sausas, 
 stabilas un aizsargātas pret mitruma iekļūšanu.  

l Šī metode nav piemērota lietošanai tieši uz neapstrādātām 
 mūra sienām, ja pastāv mitruma iekļūšanas risks, vai uz koka
 vai tērauda karkasa konstrukcijas. 

l Dobumu, kas veidojas zem līmes punktiņiem, var izmantot,
 lai izvilktu komunikācijas, kas ir mazāk kā 25 mm. Tāpat arī 
 būs nepieciešams minimāls atstatums no pamatnes.   

l Punktu dziļumā var izlabot nelielus virsmas nelīdzenumus. 
 Parasti ģipškartona montāžas līme tiek uzklāta punktveidā 
 10-25 mm dziļumā, tādējādi esošā pamatne nedrīkstētu 
 pārsniegt 15 mm pielaidi no pamatnes augstākā punkta līdz
 jebkurai sienas malai.  

l Var būt nepieciešams pārklāt pamatnes virsmu ar saistvielu,
 lai samazinātu piesūkšanos vai uzlabotu mehānisko saķeri. 
 Saistviela ir jāuzklāj nepārtrauktās joslās atbilstoši 
 ģipškartona montāžas līmes punktu vai joslu izvietojumam. 

l No sienas augstākā punkta ir jāatstāj kopumā 10 mm 
 atstatums, pieskaitot Kingspan Kooltherm® K118 
 Siltumizolācijas paneļa ar ģipškartonu biezumu.  
 Pāri grīdai jānovelk līnija. Tā ir jāizlīdzina, pirms pārnest 
 šo pašu līniju uz griestiem un novilkt uz istabas stūriem.
 Tāpat arī vadlīnijas ir jāiezīmē vertikāli uz vienām ik pēc 
 1,200 mm no horizontālajiem centriem, atzīmējot vietas, 
 kur jābeidzas  Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas 
 paneļiem ar ģipškartonu.  

l Ir daudz citas piemērotas līmes, kuras var izmantot. 
 Lūdzam skatīt sīkāku informāciju Tabulā Nr. 1.  

Izolācijas 
materiālam

uzklājamā saistviela

Nepieciešamo 
atbilstošo sekundāro 

stiprinājumu skaits
Knauf ģipškartona 

montāžas līme
GTEC 

universālā līme
British Gypsum 

Gyproc DriWall līme
Visi pārējie 

neuzskaitītie zīmoli

l Montāžas līmei jābūt piemērotai lietošanai uz izvēlētā 
 mūra virsmas.  Ieteicams sazināties ar montāžas līmes 
 ražotāju attiecībā uz ieteicamo sistēmu. 

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar 
 ģipškartonu ir jāpiegriež aptuveni 15 mm īsāki nekā attālums
 no grīdas līdz griestiem.  

l Pirms dažu līmju lietošanas uz izolācijas kārtas var būt 
 nepieciešams uzklāt papildu saistvielu (skatīt Tabulu Nr. 1).
 Ieteicams izmanot piemērotas saistvielas, piemēram, 
 Thistle Bond-It vai PVAc. PVAc saistvielām ir jāatbilst  
 BS 52701: 1989 (Ģipškartona un cementa līmes. Polivinila
 acetāta (PVAC) emulsijas saistvielu specifikācija lietošanai 
 telpās uz ģipškartona plāksnēm).

l Ja nepieciešams, neatšķaidīta saistviela ar rullīša palīdzību 
 ir jāuzklāj vienā kārtā uz perforētā alumīnija folijas pārklājuma 
 virsmas, ar ko pārklātas Kingspan Kooltherm® K118 
 Siltumizolācijas paneļi ar ģipškartonu no otras puses, 
 veidojot vismaz 150 mm platas joslas pa plāksnes perimetru
 un arī pa viduslīniju (kas sakrīt ar līmes punktiņu izvietojumu) 
 (skatīt Attēlu Nr. 5).
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Attēls Nr. 6 – Atbilstošu sekundāro stiprinājumu shēma, izmantojot 
ģipškartona montāžas līmes punktveida sasaisti ar 6 papildu 
stiprinājumiem (Atbilstoša sekundāro stiprinājumu shēma, izmantojot 
2 papildu stiprinājumus, ir dota Attēlā Nr. 7)

 
 

2.
6 

m

1.2 m
1.3 m

Atbilstoši sekundārie 
stiprinājumi nošķeltā 
plāksnes malā 
(6 gab. vienai loksnei)

 

  
 

 
 

 
 
 

Nē 2

Nē 2

 Nē 2

 Tabula Nr. 2 – Iespējamās akrila hermētiķa / PU putu līmes 

l Ģipškartona montāžas līme ir jāuzklāj vienmērīgā klājumā 
 pa katras sienas perimetru un apkārt jebkādiem atvērumiem
 vai komunikācijām, lai nodrošinātu siltumizolācijas plāksnes 
 malu balstīšanu un nepieciešamības gadījumā kalpotu kā 
 ugunsdrošā / dobuma barjera.  

l Blakus plākšņu savienojumu šuvēm līme ir jāuzklāj aptuveni 
 25 mm attālumā no plākšņu ārmalas, lai izvairītos no šuvju 
 pārklāšanās.  

l Līmes punktiņi parasti tiek uzklāti uz plāksnes aizmugures 
 trīs vertikālās rindās, bet jāņem vērā, ka vismaz 20% no 
 siltumizolācijas paneļu platības ir jābūt noklātiem ar līmi. 
 Katram ģipškartona montāžas līmes punktiņam jābūt 50 līdz 
 75 mm platam un aptuveni 250 mm garam, izvietotam 
 vertikāli aptuveni ik pa 300 mm un horizontāli ik pa 600 mm.
 Katra siltumizolācijas paneļa ģipškartona plāksnes malām ir 
 jābūt viegli noapaļotām. 

Akrila hermētiķis / PU putu līme

l Šī metode ir piemērota izmantošanai uz ķieģeļu, bloku vai 
 betona dobuma vai masīvajām sienām, kas ir sausas, 
 stabilas un aizsargātas pret mitruma iekļūšanu. 

l Šī metode ir piemērota arī lietošanai uz iekšējiem klājumiem,
 piemēram, apmesta latojuma, apmetuma vai ģipškartona, 
 ar nosacījumu, ka dotā konstrukcija ir sausa, stabila un 
 aizsargāta pret mitruma iekļūšanu. 

l Šī metode nav piemērota lietošanai tieši uz neapstrādātām 
 mūra sienām, ja pastāv mitruma iekļūšanas risks. 

l Lai nodrošinātu pietiekamu brīvu vietu komunikāciju 
 izvilkšanai, pamatnē nāksies izveidot iedziļinājumus, izņemot,
 ja komunikācijas ir izvilktas sienā vai ir ietvertas izolējošās 
 kārtas konstrukcijā. Esošās komunikācijas ir jānovērtē, lai 
 noteiktu, vai nepieciešams veikt kādas izmaiņas, piemēram, 
 pārvietot rozetes un slēdžus. 

l Esošajai virsmai jānodrošina 5 mm pielaide, mērot ar  
 2,000 mm nogriezni. Kopumā, mērot no sienas augstākā 
 punkta, jāierēķina 2-3 mm atstatums, pierēķinot papildus 
 Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļa ar 
 ģipškartonu biezumu. Pāri grīdai jānovelk līnija. Tā ir jāizlīdzina,
 pirms pārnest šo pašu līniju uz griestiem un novilkt uz istabas
 stūriem. 

l Vadlīnijas ir jāiezīmē vertikāli uz vienām ik pēc 1,200 mm 
 no horizontālajiem centriem, atzīmējot vietas, kur jābeidzas  
 Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļa ar 
 ģipškartonu malām. 

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar 
 ģipškartonu ir jāpiegriež aptuveni 15 mm īsākas nekā 
 attālums no grīdas līdz griestiem. 

l Ir daudz citas piemērotas līmes, kuras var izmantot. 
 Lūdzam skatīt sīkāku informāciju Tabulā Nr. 2.

l Stiprinājumiem jābūt pietiekami gariem, lai tie ieietu mūra 
 konstrukcijā no priekšpuses vismaz 25 mm dziļumā.  

l Stiprinājumi jāiedzen taisni tā, lai galva iedziļinātos nedaudz
 zem ģipškartona loksnes virsmas. 

l Jāuzmanās, lai neiedzītu skrūves par dziļu. 

l Katra siltumizolācijas paneļa ģipškartona malām ir jābūt viegli 
 noapaļotām. 

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar
 ģipškartonu ir jānoizolē pa perimetru. 15 mm sprauga pie 
 sienas pamatnes ir jāizolē, izmantojot elastīgu poliuretāna 
 putu un elastīga hermētiķa (vai līdzvērtīga materiāla) 
 kombināciju. 

Stiprinājuma 
metode

Piemērota 
līme

Siltumizolācijas 
kārtai uzklājamā 

saistviela 

Nepieciešamais 
atbilstošo 
sekundāro 

stiprinājumu skaits 

Akrila 
hermētiķis-līme

Firetherm 
Intumastic ADL

Akrila 
hermētiķis-līme

Geocel QUICKGRIP 
SUPERGRAB

PU putu 
līme

Dow 
INSTA-STIK MP



10

Būvdarbi

Attēls Nr. 7 – Atbilstošu sekundāro stiprinājumu shēma, izmantojot 
akrila hermētiķi / PU putu līmi 

 
2.

6 
m

1.2 m

1.3 m

Atbilstoši sekundārie 
stiprinājumi nošķeltā 
plāksnes malā 
(2 gab. uz katru loksni)

 

l Akrila hermētiķis-līme ar pistoles palīdzību jāuzklāj uz sienas
 vai plāksnes apakšpuses, veidojot piciņas ik pēc 300 mm 
 kā horizontāli, tā vertikāli. 

l Perforētās alumīnija folijas pusē PU putu līme ar pistoles 
 palīdzību jāuzklāj trīs 20  - 25 mm platās vertikālās līnijās, 
 kā arī trīs horizontālās līnijās, ja PU putu līmes ražotājs nav
 norādījis savādāk. 

l Blakus plākšņu savienojumu šuvēm līme ir jāuzklāj aptuveni 
 25 mm attālumā no plākšņu ārmalas, lai izvairītos no šuvju 
 pārklāšanās. 

l Plāksnes cieši jāsavieno ar griestiem, izmantojot pedāļa tipa
 pacēlāju, un jānofiksē, izmantojot ķīļus, līdz līme sacietē. 
 Ja sienas augstums pārsniedz 2,600 mm, līmes uzklāšana 
 jāsāk no sienas apakšējās malas virzienā augšup, lai 
 plāksnes noturētos pie sienas apakšējās daļas un 
 nenoslīdētu lejup. 

l Pēc tam plāksnes jāizlīdzina līdz iepriekš uz grīdas un 
 griestiem atzīmētajām vadlīnijām. Ieteicams izmantot  
 līmeņrādi, lai panāktu vertikāli precīzu izpildījumu. 

l Kad līme ir sacietējusi, papildus tai jānofiksē atbilstoši 
 sekundārie stiprinājumi. 

l Parasti tiek izmantoti 2 stiprinājumi uz katru plāksni, 
 izvietojot tos 15 mm no plāksnes ārmalas pēc tam, 
 kad līme ir sacietējusi (skatīt Attēlu Nr. 7).

l Ieteicams ievietot atbilstošos sekundāros stiprinājumus
 lokšņu nošķeltajās malās tā, lai tie būtu nosegti pēc 
 plāksnes apdares pabeigšanas (t.i., šuves aizpildītas un 
 plāksnes apmesta ar 3 mm kārtu). Atbilstošo sekundāro 
 stiprinājumu skaits ir norādīts Tabulā Nr. 2. 

l Stiprinājumiem jābūt pietiekami gariem, lai tie ieietu mūra 
 konstrukcijā (ieskaitot apmetumu) 25 mm dziļumā. 
 Ja eksistē apšuvuma kārta, stiprinājumiem jābūt pietiekami 
 gariem, lai tie ieietu kokā vismaz 25 mm dziļumā, bet metālā 
 vismaz 10 mm dziļumā (neskaitot ģipškartonu vai apmestu
 latojumu).  

l Stiprinājumi jāiedzen taisni tā, lai galva iedziļinātos nedaudz 
 zem ģipškartona loksnes virsmas. 

l Jāuzmanās, lai neiedzītu skrūves par dziļu. 

l Katras izolētās ģipškartona plāksnes malām ir jābūt 
 viegli noapaļotām. 

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar 
 ģipškartonu ir jānoizolē pa perimetru. 15 mm sprauga pie
 sienas pamatnes ir jāizolē, izmantojot elastīgu poliuretāna 
 putu un elastīga hermētiķa (vai līdzvērtīga materiāla) 
 kombināciju.



11

Attēls Nr. 8 – Plāksnes mehāniski piestiprinātas pie koka spārēm, 
izmantojot Kingspan Kooltherm® K7 slīpā jumta plāksnes starp spārēm 

 

Kingspan Kooltherm® 
K7 slīpā jumta plāksne

 

Smagu iekšējo detaļu stiprināšana  

   

  

  

Attēls Nr. 9

Hidroizolācijas 
materiāla loksne 

(ja pastāv mitruma 
iekļūšanas risks) 

25 x 47 mm 
koka latas

Kingspan Kooltherm®  
K12 karkasa plāksne

 

18 mm finieris

5 mm starplika (skatīt sadaļu 
‘Būvdarbi – Stūru & grīdlīstu detaļas’)

3 mm viegli apmesta
12.5 mm ģipškartona plāksne

Kingspan Kooltherm® 
K118 Siltumizolācijas panelis ar ģipškartonu un plānu 
3 mm apmetuma kārtu zem spārēm 

Plāksnes piestiprinātas pie koka sijām vai spārēm  

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļus 
 ar ģipškartonu var izmantot griestu apdarei  
 (skatīt Attēlu Nr. 8).

l Loksnes vienmēr jānovieto tā, lai garenmala stieptos 
 šķērsām sijām vai spārēm, un visas ārmalas būtu balstītas. 

l Vietās, kur savienojuma šuves starp izolētajām ģipškartona 
 plāksnēm nebalstās uz koka sijām/ spārēm, jāuzstāda koka 
 šķērskoki.  

l Katra siltumizolācijas paneļa ģipškartona plāksnei ir jāpārklāj 
 sijas / spāres / šķērskoki vismaz par 19 mm (min.) lokšņu 
 savienojuma vietās. 

l Loksnes ir jānostiprina, izmantojot vai nu apmetuma skrūves
 ik pa  230 mm vai cinkotas naglas ar lielu, plakanu galvu ik 
 pa 150 mm. 

l Katra siltumizolācijas paneļa ģipškartona plāksnes malām ir
 jābūt viegli noapaļotām, bet stiprinājumiem jāatrodas vismaz 
 10 mm no loksnes savienotajām malām. Stiprinājumiem 
 jābūt pietiekami gariem, lai tie ieietu kokā vismaz 25 mm 
 dziļumā. 

l Stiprinājumi jāiedzen taisni tā, lai galva iedziļinātos nedaudz 
 zem ģipškartona loksnes virsmas. 

l Jāuzmanās, lai neiedzītu naglas / skrūves par dziļu. 

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar 
 ģipškartonu ir jānoizolē pa perimetru, izmantojot elastīgu 
 hermētiķi vai līdzvērtīgu materiālu.

Mūra pamatnes
konstrukcija

l Smagu iekšējo detaļu (virtuves iekārtas, plaukti, utt.) 
 nostiprināšanai jāizmanto piemēroti mehāniskie stiprinājumi, lai 
 nodrošinātu, ka slodze tiek pārnesta tieši uz balstošo sienu,
 nevis uz Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļiem
 ar ģipškartonu.
 
l Sīkāku informāciju par stiprinājumiem meklējiet pie lielākajiem 
 stiprinājumu izplatītājiem Latvijā. 

l Tāpat arī, ja ir paredzams stiprināt apjomīgas smagas 
 iekšējās detaļas, var izmantot Attēlā Nr. 9 attēloto konstrukciju. 

l Vertikālos koka karkasa statņus / latas jāizvieto ne vairāk 
 kā 600 mm atstatumā horizontāli vienu no otra. 

l Izvēloties latas, tās ir vispirms mehāniski jāpiestiprina pie 
 sienas, un jāveido no 25 x 47 mm (min.) apstrādātas 
 skujkoku koksnes, zem kuras tiek ieklāta mitrumizolācijas 
 materiāla kārta (DPC). 

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar 
 ģipškartonu ir jāpiegriež aptuveni 5 mm īsākas nekā 
 attālums no griestiem līdz grīdai.

l Vietās, kur savienojuma šuves starp siltumizolācijas paneļis 
 ar ģipškartona plāksni nebalstās uz koka karkasa statņiem /
 latām, jāuzstāda koka šķērskoki.
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Būvdarbi

Attēls Nr. 10 – Iekšējā stūra detaļa 

 

DPC 
loksne

 

Stūru & grīdlīstu apdare

Pamatne

Koka latas

Noizolēts perimetrs

l Katra siltumizolācijas paneļa ģipškartona plāksnei ir jāpārklāj
 sijas / spāres / šķērskoki vismaz par 19 mm (min.) lokšņu 
 savienojuma vietās. 

l Kingspan Kooltherm® K12 karkasa plāksnes ir jāpiestiprina /
 jāpienaglo pie koka karkasa statņiem / latām pagaidu 
 variantā. 

l Tad 18 mm finieris  ir jāpiestiprina caur izolācijas plāksnēm 
 pie koka karkasa statņiem / latām, izmantojot vai nu 
 apmetuma skrūves ik pēc 300 mm vai cinkotas naglas ar 
 lielu, plakanu galvu ik pa 150 mm. 

l Stiprinot finieri  caur izolācijas plāksnēm pie koka latām, 
 stiprinājumiem jāatrodas vismaz 10 mm attālumā no lokšņu 
 savienotajām malām un jābūt pietiekami gariem, lai ieietu 
 kokā vismaz 22.5 mm dziļumā. Stiprinājumi nedrīkst iziet 
 cauri latām. 

l Stiprinot finieri  caur izolācijas plāksnēm pie koka karkasa, 
 stiprinājumiem jāatrodas vismaz 10 mm attālumā no lokšņu 
 savienotajām malām un jābūt pietiekami gariem, lai ieietu 
 kokā vismaz 25 mm dziļumā. 

l Stiprinājumi jāiedzen taisni tā, lai galva iedziļinātos nedaudz 
 zem finiera loksnes virsmas. 

l 12.5 mm ģipškartona plāksne tiek piestiprināta pie finiera, 
 izmantojot vai nu apmetuma skrūves ik pēc 300 mm vai 
 cinkotas naglas ar lielu, plakanu galvu ik pa  150 mm. 

l Stiprinājumi jāiedzen taisni tā, lai galva iedziļinātos nedaudz 
 zem ģipškartona loksnes virsmas. 

l Jāuzmanās, lai neiedzītu naglas / skrūves par dziļu. 

l 5 mm sprauga pie sienas pamatnes ir jāizolē, izmantojot 
 elastīgu hermētiķi vai līdzvērtīgu materiālu. 

l Smagas detaļas var piestiprināt cauri ģipškartonam tieši 
 pie finiera.  

Kingspan Kooltherm®

K118 Siltumizolācijas panelis ar ģipškartonu 
un plānu 3 mm apmetuma kārtu

l Veidojot ārējo stūru apšuvumu (ieskaitot ailsānes), tam ir 
 jāpārklāj stūris, bet  Kingspan Kooltherm® K118   
 Siltumizolācijas paneļu ar ģipškartonu izolētajā pamatnē ir 
 jāveido iegriezums, izveidojot savienojuma vietu 
 (skatīt Attēlus Nr. 10 & 12). 
 Loksnes ir jāpiegriež, un tajās jāizveido gropes, lai varētu 
 izveidot ģipškartona plākšņu savienojumu noteiktā leņķī 
 (skatīt Attēlus Nr. 10 & 11).

l Pārliecinieties, ka loksnes malas ir viegli noapaļotas, un gaisa 
 spraugas ir minimālas, lai samazinātu aukstuma tiltu 
 veidošanās risku (skatīt Attēlus Nr. 10 & 12). Konstatējot 
 jebkādas gaisa spraugas, tās ir jānoizolē ar elastīgu hermētiķi 
 vai līdzvērtīgu materiālu, vai  ar elastīga poliuretāna putu un 
 elastīga hermētiķa (vai līdzvērtīga materiāla) kombināciju.

l Ja plāksnes tiek mehāniski nostiprinātas, pie sienas pamatnes
  jāizmanto 5 mm starplika (ķīlis), lai nodrošinātu līdzenu virsmu,
  no kuras sākt plākšņu piestiprināšanu. 

l Ja plāksnes tiek pielīmētas,  pie sienas pamatnes jāizmanto 
 15 mm packer starplika (ķīlis), lai nodrošinātu līdzenu virsmu, 
 no kuras sākt plākšņu piestiprināšanu. 

l Starplika jāaizstāj ar elastīgu hermētiķi vai līdzvērtīgu materiālu 
 (5 mm spraugās), vai ar elastīga poliuretāna putu un elastīga 
 hermētiķa (vai līdzvērtīga materiāla) kombināciju (15 mm 
 spraugās) (skatīt Attēlu Nr. 11).



13

Attēls 11 – Starplikas un grīdlīstes detaļa 

 

Pamatnes 
konstrukcija

Koka latas

Grīdlīste

Izolācija (skatīt sadaļu 
“Būvdarbi”) 

DPC loksne

Apdare 

Attēls Nr. 12 – Izolēta ailsāne un ārējais stūris

 

Loga pakete ar dubulto stiklojumu

Loga palodze

Līme

Kingspan Kooltherm®

K118 Siltumizolācijas panelis ar ģipškartonu
un plānu 3 mm apmetuma kārtu

Logu / durvju ailsānes, atdalošās / 
iekšējās sienas un apakšpuse  /virspuse

l Ailsānu apšuvums var būt kā pielīmēts, tā mehāniski 
 nostiprināts. Līmējot apšuvumu kārtu, ieteicams izmantot 
 arī sekundāros stiprinājumus.  

l Ja galvenā sienas apšuvuma kārta ir uzstādīta, izmantojot 
 koka latas / statņus vai metāla karkasu, tad ailsānes 
 apšuvuma kārtas var arī pielīmēt ar nosacījumu, ka 
 sekundārie stiprinājumi  tiek nostiprināti koka latās / statņos 
 vai metāla profilos jebkurā atvēruma pusē,  kā arī  atvēruma 
 priekšpusē un pie tā pamatnes. 

l Logu un durvju ailsānu apšuvumam ieteicams izmantot 
 32.5 mm biezu Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas 
 panelis ar ģipškartonu un plānu 3 mm apmetuma kārtu. 
 Ja loga vai durvju rāmja dziļums neatļauj to, ailsānu var 
 padziļināt vai arī noņemt esošo apšuvumu kārtu. Logu un 
 durvju apšuvumam ieteicams izmantot ģipškartonu. Ja loga 
 vai durvju rāmja dziļums neatļauj to, ailsānu var padziļināt vai
 arī noņemt esošo apšuvumu kārtu. 

l Ārsienas un atdalošās / iekšējās sienas savienojums arī ir 
 jāizolē ar  32.5 mm (min.) biezu Kingspan Kooltherm® K118 
 Siltumizolācijas panelis ar ģipškartonu un plānu 3 mm 
 apmetuma kārtu, uzstādot to ne mazāk kā 400 mm no 
 ārējā apšuvuma. 

Kingspan Kooltherm®

K118 Siltumizolācijas panelis ar ģipškartonu 
un plānu 3 mm apmetuma kārtu

l Lai izvairītos no gaisa noplūdēm, jebkādi atvērumi izolācijā 
 (elektriskās rozetes, santehnika, kabeļi, utt.) ir jānoizolē ar 
 elastīgu hermētiķi vai līdzvērtīgu materiālu, vai  ar elastīga 
 poliuretāna putu un elastīga hermētiķa (vai līdzvērtīga 
 materiāla) kombināciju. 

l Jebkādas paliekošās spraugas starp plāksnēm / izolācijas 
 loksnēm ir jāaizpilda ar  elastīgu hermētiķi vai līdzvērtīgu 
 materiālu, vai  ar elastīga poliuretāna putu un elastīga 
 hermētiķa (vai līdzvērtīga materiāla) kombināciju. 

l Plāksnēm ar nošķeltām malām  var izmantot standarta 
 sausās apdares metodes. 

l Visas plākšņu savienojuma šuves ir jāapstrādā ar 
 ģipškartona apdares lenti, un jāpārklāj ar plānu apmetuma 
 kārtu.
l Apmetuma kārta jāizpilda saskaņā ar konkrētā apmetuma 
 ražotāja instrukcijām, it īpaši attiecībā uz nepieciešamību 
 nodrošināt pienācīgu apmetuma izšūšanu pirms 
 dekorēšanas.  
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Vispārīgi

Būvdarbi Informācija par izstrādājumu 

 

16/5299

Griešana

l Griešanai tiek izmantots vai nu zāģis ar smalkiem zobiņiem
 vai ass nazis, kas spēj izgriezties cauri ģipškartona plāksnei 
 un papīra pārklājumam, tad loksne tiek apgriezta otrādāk, 
 izlīdzinot taisnu malu, un tiek nogriezts papīrs, kas pārklāj 
 ģipškartona plāksni no otras puses. 

l Lai panāktu cieši savietotas šuves un siltumizolācijas kārtas
 nepārtrauktību, ir svarīga precīza piegriešana. 

Pieejamība

l Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļus var 
 iegādāties pie specializētiem lielākajiem siltumizolācijas 
 materiālu izplatītājiem un atsevišķiem būvizstrādājumu 
 tirgotājiem Latvijā.  

Iepakojums un uzglabāšana 

l Kingspan Insulation izstrādājumu polietilēna iepakojums, 
 kas ir otrreizēji pārstrādājums, nav uzskatāms par pietiekamu
 aizsardzību pret laika apstākļiem. Ideālā variantā loksnes ir
 ieteicams uzglabāt iekštelpās. Ja tomēr nav iespējams 
 izvairīties no īslaicīgas uzglabāšanas ārā, loksnes ir jānovieto 
 plakaniski uz līdzenas pamatnes, paceļot no zemes, kā arī 
 pilnībā jāpasargā no laika apstākļu ietekmes, izmantojot 
 necaurspīdīgu polietilēna plēvi vai mitruma necaurlaidīgu 
 brezentu. Loksnes, kuras ir samirkušas, nedrīkst izmantot 
 būvdarbos.  

Veselība un drošība

l Kingspan Insulation izstrādājumi ir ķīmiski inerti un droši
 lietošanā. 

l Šī izstrādājuma drošības datu lapu var lejupielādēt 
 Kingspan Insulation mājas lapā 
 www.kingspaninsulation.co.uk/safety vai 
 www.kingspaninsulation.ie/safety.
Lūdzam ņemt vērā, ka šī izstrādājuma atstarojošās virsmas ir paredzētas tā termiskās 
veiktspējas pastiprināšanai. Šī iemesla dēļ tās atstaro gan gaismu, gan arī siltumu, 
ieskaitot ultravioleto starojumu. Tādēļ, ja šis izstrādājums tiek uzstādīts ļoti spilgta 
apgaismojuma vai spēcīgas saulesgaismas apstākļos, ieteicams lietot saulesbrilles vai 
aizsargbrilles, kas pasargā pret ultravioleto starojumu, un, ja āda ilgāku laiku ir pakļauta 
starojuma ietekmei, aizsargājiet to, uzklājot ultravioleto starojumu bloķējošu krēmu. 

Šo izstrādājumu atstarojošais pārklājums samirkstot var kļūt slidens. Tādēļ ieteicams 
novākt liekos materiālus, lai izvairītos no paslīdēšanas. Brīdinājums – aizliegts nostāties 
vai citādāk balstīt savu svaru uz šī izstrādājumu, izņemot, ja tas ir novietots uz 
nestspējīgas virsmas. 

Priekšpuse
Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļu ar 
ģipškartonu priekšpuse sastāv no ģipškartona plāksnes ar 
nošķeltām malām, kas viegli absorbē šuvju aizpildīšanas 
materiālus un apmetumu.  

Kodols
Kingspan Kooltherm® K118 
Siltumizolācijas paneļa ar ģipškartonu 
kodols ir augstākās veiktspējas stingra termoreaktīvi modificēta 
fenolisko putu (PF) siltumzolācija, kam vienā pusē pielīmēts 12,5 
mm ģipškartons un difūzīju aizturoša alumīnija folija, tā 
izgatavota, izmantojot gāzradi ar nulles ozona noārdīšanas 
potenciālu (ODP) un zemu globālās sasilšanas potenciālu (GWP).

Otra puse
Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļa ar 
ģipškartonu otru pusi klāj perforēta alumīnija folika, kas ir 
rūpnieciski pielīmēta pie izolācijas kodola. Šī atstarojošā virsma 
uzlabo jebkuras neventilētas dobās telpas, kas atrodas blakus 
izstrādājumam, termisko pretestību.  

Standarti un saskaņojumi
Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar 
ģipškartonu tiek ražotas, ievērojot augstākos standartus 
atbilstoši vadības sistēmai, kas sertificēta saskaņā ar ISO 9001: 
2008 (Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības), ISO 14001: 2004 
(Vides vadības sistēmas. Prasības), BS OHSAS 18001: 2007 
(Arodveselības un drošības vadības sistēmas. Prasības) un ISO 
50001: 2011 (Energovadības sistēmas. Prasības attiecībā uz 
lietošanu). Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļu 
ar ģipškartonu lietošanu nosaka BBA sertifikāts 16/5299 un 
LABC reģistrētās informācijas sertifikāts Nr. EWWS545J.
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Standarta izmēri
Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar ģipškartonu 
ir pieejamas sekojošos standarta izmēros: 

 Nominālie izmēri     Pieejamība 
 Garums (m)  2.6
 Platums (m)  1.2
 Plāksnes biezums  (mm)  12.5
 Siltumizolācijas 

materiāla 
biezums

 (mm)  Par aktuālajiem uz vietas esošajiem 
un pasūtāmajiem izmēriem lūdzam 
sazināties ar vietējo izplatītāju vai  
skatīt Kingspan Insulation cenu lapu. 

   
   

 

 

 *Izstrādājuma biezums Termiskā pretestība
 (mm) (m2.K/W)
 32.5** 1.15
 37.5 1.45
 42.5 1.70
 47.5 2.00 
 52.5 2.25
 57.5** 2.55 
 62.5 2.80
 67.5 3.10
 72.5 3.35

 82.5 3.95
77.5** 3.65

 87.5 4.20
 92.5** 4.50
 102.5** 5.05
 112.5 5.60 
 122.5** 6.15
 
* Izstrādājuma biezums = siltumizolācijas kārtas biezums + 12.5 mm ģipškartona plāksne.
** Standartā pieejamie biezumi, kam loksnes izmērs ir 1200x2600 mm. 
   Pārējiem biezumiem loksnes izmērs ir 1200x2400 mm.

NB Par aktuālajiem uz vietas esošajiem un pasūtāmajiem izmēriem lūdzam sazināties 
ar vietējo izplatītāju vai  skatīt Kingspan Insulation cenu lap

  

 

Kompresijas izturība 
Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļu ar 
ģipškartonu kompresijas izturība parasti pārsniedz 100 kPa pie 
10% kompresijas, veicot testēšanu saskaņā ar BS / I.S. EN 826: 
2013 (Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Kompresijas  izturības 
noteikšana).  

Ūdens tvaika pretestība
Pielāgojot to plākšņu savienojumu nolūkiem, izstrādājuma 
ģipškartonu nesaturošais komponents parasti spēj panākt lielāku 
pretestību nekā 100 MN.s/g, veicot testēšanu saskaņā ar 
BS EN 12086: 1997 / I.S. EN 12086: 1998 (Siltumizolācijas 
izstrādājumi ēkām. Ūdens tvaika pretestības īpašību noteikšana). 
Lai aprēķinātu kondensācijas risku, tiek pieņemts, ka 
izstrādājuma ģipškartona komponenta pretestība ir  
50 MN.s/g.m.

Izturība 
Ja Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar 
ģipškartonu ir pareizi uzstādīti, to kalpošanas ilgums ir 
neierobežots. To izturība ir atkarīga no pamatnes balstošās 
konstrukcijas un tās lietošanas apstākļiem.  

Pretestība pret šķīdinātājiem, 
sēnītēm un grauzējiem 
Izolācijas kodols ir noturīgs pret īstermiņa saskarsmi ar benzīnu 
un vairumu šķīdināto skābju, sārmu un minerāleļļu. Tomēr 
ieteicams pirms plākšņu montāžas pilnībā savākt jebkādus 
izlijušus šķidrumus. Pārliecinieties, ka tiek izmantots drošas 
tīrīšanas metodes saskaņā ar izlijušo šķidrumu ražotāju 
rekomendācijām. Izolācijas kodols nav noturīgs pret dažu veidu 
līmēm uz šķīdinātāja bāzes, īpaši tām, kas satur metiletilketonu. 
Šādus šķīdinātājus saturošās līmes nav ieteicams lietot kopā ar 
šo izstrādājumu. Bojātās plāksnes vai plāksnes, kas nonākušas 
saskarsmē ar kodīgiem šķīdinātājiem vai skābēm, nedrīkst 
izmantot. 

Izolācijas kodols un pārklājošās kārtas, kas tiek izmantotas 
Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļu ar 
ģipškartonu ražošanā, ir noturīgi pret pelējumu un mikrobu 
attīstīšanos, kā arī nerada barību grauzējiem. 

Ugunsreakcija
Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar 
ģipškartonu saskaņā ar būvnormatīviem atbilst B-s1,d0 
ugunsreakcijas klasei no ģipškartona puses. Kingspan 
Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļi ar ģipškartonu, 
piemērojot standartu EN ISO 5659-2: 2012 (Plastmasas. Dūmu 
izdalīšanās. 2. daļa: Optiskā blīvuma noteikšana ar vienkameras 
testu), spēj panākt vidējo maksimālo īpašo dūmu optisko 
blīvumu < 200 kā ar gāzes degli, tā bez tā, pie  25 un 50 kW/m2 
izstarošanas rādītājiem.
Sīkāku informāciju par  Kingspan Insulation izstrādājumu 
ugunsreakciju var saņemt no Kingspan Insulation tehniskā 
servisa nodaļas (skatīt brošūras aizmugurējo vāku).
  

Termiskās īpašības

Zemāk attēlotie λ–koeficienti un R–koeficienti ir norādīti 
atbilstoši  BS EN 13166: 2012 (Siltumizolācijas izstrādājumi 
ēkām– Rūpnieciski ražotie uzputotu fenolsveķu (PF) 
izstrādājumi. Specifikācija).

Siltumvadītspēja

Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas paneļu ar 
ģipškartonu komponenta siltumvadītspēja  (λ– koeficients) ir  
0.19 W/m.K. Kingspan Kooltherm® K118 Siltumizolācijas 
paneļu ar ģipškartonu un plānu 3 mm apmetuma kārtu 
izolācijas kodola siltumvadītspēja  (λ– koeficients) ir 

0.018 W/m.K.

Termiskā pretestība

Termiskā pretestība (R-koeficients) atšķiras atkarībā no katra 
komponenta biezuma. Tā tiek aprēķināta, izdalot katra 
komponenta biezumu (kas izteikts metros) ar tā siltumvadītspēju, 
pēc tam saskaitot iegūtos skaitļus kopā.  Summa tiek noapaļota 
līdz tuvākajam 0.05 (m2.K/W).



Detalizēta kontaktinformācija

Klientu serviss
Sazinieties ar mūsu pārdošanas nodaļu par cenu piedāvāju-
miem, pasūtījumiem, dokumentāciju un paraugiem. Ar mums 
varat sazināties no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 
līdz 17:00.

Tālrunis: +371 29 97 9892 
E-pasts: info@kingspanizolacija.lv

Tehniskais atbalsts
Uzņēmumam Kingspan Insulation ir nozarē viens no tehniski visattīstī-
tākajiem atbalsta pakalpojumiem, piedāvājot pilna apjoma bezmaksas 
ieteikumus gan jaunbūvju, gan arī atjaunošanas projektiem.

Kingspan Insulation tehniskā grupa nepārtraukti papildina savas 
zināšanas par būvniecības tendencēm, celtniecības paņēmieniem un 
celtniecības materiālu izstrādi, lai nodrošinātu, ka sniegtie ieteikumi un 
pakalpojumi vienmēr ir soli priekšā.

Pieejamie pakalpojumi:

• R un U -vērtības aprēķini.

• Ieteikumi par izstrādājumu izvēli un izstrādājumu dati pilnam 
Kingspan Insulation izstrādājumu klāstam.

• Uzstādīšanas un nostiprināšanas ieteikumi visiem lietojuma vei-
diem un izstrādājumiem.

• Specifikācijas un būvniecības ieteikumi.

• Patievinātu jumta klājumu dizaina pakalpojumi. 

E-pasts: info@kingspanizolacija.lv

Kingspan Insulation B.V. izstrādājumu fizikālās un ķīmiskās īpašības atbilst vidējām vērtībām, kas ir iegūtas vispārpieņemto testēšanas paņēmienu izmantošanas laikā, 
norādot parastās izstrādājumu pielaides. Kingspan Insulation B.V. patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma labot izstrādājumu specifikācijas. Informācija, detalizēta teh-
niskā informācija, nostiprināšanas instrukcijas u.c. šajā literatūrā iekļautā informācija ir sniegta labticīgi un atbilst Kingspan Insulation B.V. paredzētajam lietojumam. Šajā 
dokumentā iekļautie attēli ir domāti tikai vispārīga priekšstata par izstrādājumu izskatu sniegšanai, un tie attēlo tikai vienu no iespējamajiem lietošanas veidiem. Kingspan 
Insulation B.V. negarantē, ka parādītie lietošanas veidi atbilst spēkā esošajiem (vietējiem) noteikumiem. Lietošanas ieteikumu piemērotība un atbilstība faktiskajām pra-
sībām, specifikācijām un visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem ir jāpārbauda. Citiem lietošanas veidiem vai nosacījumiem Kingspan Insulation B.V. piedāvā 
tehnisko ieteikumu servisu, kura ieteikumi ir jāprasa tādai Kingspan Insulation izstrādājumu izmantošanai, kas šeit nav īpaši aprakstīta. Sazinoties ar Kingspan Insulation 
mārketinga nodaļu, lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu publikācijas kopija ir visjaunākā.

Kingspan Insulation OÜ
Tulbiaia tee 4, Viimsi alevik, Viimsi vald 

EE-74001 Harju maakond, Igaunija 
Tālrunis: +371 29 97 9892

Mazo ēku būvnieku un projektētāju atbalsta serviss 
Būvizolācijas partneris SIA (Kingspan izplatīšanas partneris) 

Abulas iela 2, Rīga, LV-1026, Latvija 
Tālrunis: +371 29 97 9892 

E-pasts: info@kingspanizolacija.lv

 www.kingspanizolacija.lv

Kingspan Therma™ izolācijai ir piešķirts CE marķējums. CE marķējums norāda, ka produkts atbilst būvizstrādājumu direktīvas un standarta SDS-EN 13165 prasībām.

® Kingspan, OPTIM-R, Kooltherm, Sauna-Satu, Selthaan un Lauvas logotips ir Kingspan Group plc reģistrētas prečzīmes Eiropas Savienībā un citās valstīs. Visas tiesības paturētas. 
™ Therma ir Kingspan Group plc preču zīme.


