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Betona dakstiņi der visiem jumtiem, kuru slīpums ir 
vismaz 13º

Jumta uzstādīšanu parasti veic profesionāļi. Bet, ja 
vēlaties jumtu uzstādīt pats, tad tas nav sarežģīti. 
Benders dakstiņus ir viegli uzstādīt, sekojot mūsu 
uzstādīšanas ceļvedim. Lai darbs veiktos ātrāk, varat 
aicināt palīgā draugus un kaimiņus.

Dakstiņu piegāde notiek ar kravas automašīnām, kas 
aprīkotas ar pacelšanas iekārtu. Jautājiet par šo pakal-
pojumu jumta pārdevējam. Dakstiņu iepakojuma svara 
dēļ to nedrīkst celt tieši uz jumta latojuma, iepakojuma 
saturs uz jumta jāizdala vienmērīgi pa maziem iepako-
jumiem (5 dakstiņi), kas ir katrā pakā
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Mājas celtniecībai ir nepieciešams projekts, kas nosa-
ka jumta augstumu, konstrukciju un izmantoja-
mos materiālus. Atkarībā no dakstiņu veida jāizvēlas 
arī jumta zemseguma konstrukcija un nepieciešamie 
papildelementi (ventilācija, kāpnes, u.c.), kā arī 
drošības aprīkojums.

Jumta konstrukcijas tipu un ventilāciju nosaka 
projektētājs (attēli 3-4). Atkarībā no konstrukcijas 
atrašanās vietas ir svarīgi, lai tvaika barjera būtu cieši 
noblīvēta. Telpai starp dakstiņiem un zemsegumu, kā 

arī starp zemsegumu un siltinājumu, jābūt vēdināmai 
atsevišķi. Neelpojošam jumtam telpā starp zemsegu-
mu un siltinājumu gaiss iekļūst caur vēja dēļa atstarpi 
un tiek izvadīts caur kores ventilāciju. Vajadzības 
gadījumā var izmantot arī vēdināmos dakstiņus vai 
ventilācijas skursteņus. 

Elpojoša zemseguma gadījumā nav nepieciešams 
atstāt telpu ventilācijai starp siltinājumu un zemsegu-
mu. Zemseguma un dakstiņu starptelpu vēdina caur 
ventilējamo līsti (1. attēls).

Vietās, kur jumta augšdaļa savienojas ar sienu, 
izmantojams 2. attēlā dotais ventilācijas risinājums.
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Pirms zemseguma klāšanas vēlams pārbaudīt jumta 
diagonāļu garumus, lai pārliecinātos, ka jumta kore, 
dzega un malas veido taisnstūri. Tas nodrošina tais-
nas dakstiņu rindas un visa jumta seguma  precizitāti. 
Zemsegumu klājiet pāri spārēm šķērsvirzienā, sākot no 

dzegas, piestiprinot arī 25 x 50 mm ventilācijas līstes.  
Neelpojošam jumtam klājiet zemsegumu, starp spārēm 
veidojot 20 – 30 mm dziļu iespiedumu (6. attēls).
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Izvadiem izmantojiet speciālo blīvlentu (8. attēls). 
Vietās, kur atrodas četrstūraina atvere, caurumu 
zemsegumā jāizgriež tā, lai pāri paliktu uz augšu 
atlokāmas malas. Stūrus noblīvējiet ar atbilstošo 
blīvlentu (piemēram, MageFlex, ). Atveres augšpusē, 
uzlokot zemseguma malu, veidojiet ūdens novadītāju, 
kas novirzītu lejup plūstošo ūdeni prom no atveres. 
Atveru apdari jāveic reizē ar zemseguma klāšanu, nevis 
vēlāko darbu gaitā.

Benders izmanto izvadu komplektus līdz 110 mm 
diametrā, kas atvieglo uzstādīšanas darbus. Parasti 
ieteicams lielākas atveres uzstādīt pēc iespējas tuvāk 
jumta korei, lai mazinātu sniega uzkrājuma slodzi 
uz jumtu. Jumta logu priekšā vēlams uzstādīt sni-

Zemseguma gabalus klājiet ar 100 – 150 mm pārkari 
virs nākamā gabala malas. Zemsegums beidzas līdz ar 
dakstiņu klājuma malu (5. attēls).

Zemseguma materiāla laukums ir apmēram 1,2 rei-
zes lielāks nekā jumta laukums. Elpojošu zemsegumu 
var klāt arī paralēli spārēm, ja to atļauj spāru solis. 
Tādā gadījumā jāatstāj pietiekama seguma daļa, kas 
pārklātos (min 10 cm), kā arī jāizmanto blīvlenta. 
Zemseguma blīvēšanai un savienošanai izmanto 
speciālo lentu. Dažiem zemsegumu veidiem lenta jau 
ir iestrādāta malās. Elpojošam zemsegumam īpaši ietei-
cams ventilācijas nodrošināšanai izmantot ventilējamo 
aizsargu pret putniem.

ega aiztures barjeru, pie ventilācijas izvadiem sni-
ega aizturi nodrošina jumta līmeņa pacēlums. Iz-
vada augšpusē esošajai latai jāpiestiprina 22-25 mm 
paaugstinājums vietā, kur dakstiņi nebalstās pret 
nākamo dakstiņu rindu.
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Dakstiņus ieteicams nostiprināt ar dakstiņu 
stiprinājuma elementu (12. attēls). Stiprināšanai ar 
skrūvēm nepieciešams dakstiņa pacēluma vidusdaļā 
ar materiālam atbilstošu urbi izurbt 5 mm skrūves 
caurumu. Dakstiņus stipriniet to klāšanas laikā.  
Nostiprinātiem jābūt visiem jumta virsmas malējo 
rindu, kā arī uz slīpās kores un ap ventilācijas izvadiem 
esošajiem dakstiņiem (11. attēls). Līdz 45° slīpiem 
jumtiem papildus malām, pa diagonāli jānostiprina 
arī katrs trešais līdz piektais dakstiņš. Vietās, kur 
ir paaugstināta vēja slodze, varat nostiprināt visus 
dakstiņus. Nostipriniet arī vietās, kur dakstiņam nav 
atbalsta punkta (pie notekām, ventilācijas izvadiem, uz 
slīpās kores, skat. 13. attēlu.

Vispirms uzklājiet dakstiņu rindu pie dzegas. Vispirms 
pārbaudiet, vai jumta malās latas virs gala sienām ir 
vienādā garumā. Vajadzības gadījumā izmantojiet arī 
pusdakstiņus. Īpaši svarīgs latu garums galos ir tad, ja 
izmantojat īpašus “labos” un “kreisos” dakstiņus (9. 
attēls). Pēc tam nostipriniet pirmās rindas dakstiņus 
ar stiprinājuma elementiem. Pēc tam, sākot no labās 
puses uzstādiet 1-2 vertikālas dakstiņu rindas. Rindām 
jāveido taisns leņķis ar iepriekš uzklāto pirmo rindu. 
Turpiniet klāt dakstiņus vertikālās rindās, virzienā no 
labās puses uz kreiso (10. attēls).
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Jumta latu ieteicamie izmēri:
spāru atstatums līdz 900 mm -> 50 x 50 mm

spāru atstatums virs 900 mm -> 50 x 75 mm

Augšējās latas attālums no kores dēļa, atkarībā no jum-
ta slīpuma, ir 25 – 40 mm, tam jāatbilst arī dakstiņu 
izmēram. Attālumam no vēja dēļa ārmalas līdz otrās 
latas augšmalai jābūt 340 mm. Atlikušais attālums 
vienādi jāizdala starp visām latām, atkarībā no jumta 
slīpuma 310 – 375 mm. Latas piestipriniet spārēm, 
izmantojot naglas vai skrūves.

Aptuvenais dakstiņu daudzums un latojuma solis 
atkarībā no jumta slīpuma:

�
+ 50 375 8,9

+ 45 370 9,0

+ 45 365 9,2

+ 40 360 9,3

+ 35 355 9,4

+ 35 350 9,6

+ 30 345 9,7

+ 25 340 9,8

+ 20 335 10,0

+ 15 330 10,1

+ 13 310 10,4
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Jumta formas lūzuma vietās (slīpā kore, sateknes) 
sākumā jāliek veseli dakstiņi un tad jāatzīmē to grie-
zuma vieta. Dakstiņus nav ieteicams griezt uz jumta, 
jo tas var būt sarežģīti un ir grūtāk novērst putekļus, 
kas varētu bojāt jumta krāsu. Dakstiņus jāgriež ar 
piemērotiem instrumentiem (14. attēls

Kores risinājums atkarīgs no jumta konstrukcijas 
kopumā (auksts vai silts jumts, elpojošs vai neelpojošs 
zemsegums). Atkarībā no tā zemsegums ap 150 mm 
pārklāj kori, vai arī beidzas 50 – 70 mm pirms kores 
(16. attēls). 
Kores dēļa stiprinājumus pirms augšējās dakstiņu rin-
das klāšanas nostipriniet pie pēdējās jumta latas. Kores 
stiprinājumam piemērots vismaz 50x50 mm kores 
dēlis. Izmantojot BENDERS regulējamo kores dēļa 
stiprinājumu, varēsiet ērti regulēt kores dēļa augstu-
mu. Kores dēli pārklājiet ar elpojošo blīvlentu. Kores 
dakstiņus klājiet uz kores dēļa un nostipriniet ar kores 
dakstiņu stiprināšanas elementiem (15. attēls). Divu 
horizontālu jumta koru sastapšanās vietā izmanto-
jiet T-veida dakstiņu, bet krustojuma vietā X-veida 
dakstiņu.
Divu slīpo koru un horizontālas kores saskares vietā 
izmantojiet Y-veida dakstiņu. Vairāk kā trīs koru 
satekpunktā pārklājums jāizveido pašrocīgi no sagriez-
tiem kores dakstiņiem, kurus jāsalīmē vēlamajā formā.

slīpās kores un nostipriniet pie vertikālajām latām. 
Ja konstrukcijā paredzēts neelpojošs zemsegums un 
siltināti griesti, tad jānodrošina pietiekama slīpās kores 
un siltinājuma ventilācija. Tam varat izmantot speciālu 
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Ja jumtam izmantojiet speciālus malu dakstiņus 
(kreisās un labās puses), tad atliek vien uzstādīt vēja dēli 
(18. attēls). Ja izmantojat universālos malas dakstiņus, 
tad reizē ar dakstiņu klāšanu jāapzāģē latu malas, lai 
pie tām varētu līdzeni piestiprināt malas dēli. Malas 
dēļa augstumu jāizvēlas tādu, lai tas nosegtu dakstiņu 
klājuma malu un balstītu malas dakstiņus, kas ar otru 
malu balstās uz pārējiem rindu dakstiņiem. Apakšējo 
malas dakstiņu jānogriež īsāku, lai tas balstītos uz 
pirmā rindu dakstiņa. Malas dakstiņus nostipriniet ar 
skrūvēm. Lai izmantotu skārda apmali, malas dēlim 
jābūt vienā augstumā ar rindu dakstiņu viļņa augšpusi. 
Skārda apmales malai jābalstās pret dakstiņu viļņa 
augšpusi (19. attēls).

Zemsegumam atstājiet vismaz 150 mm katrā pusē zem
ventilācijas kori, kuru uzstādiet kores virsotnē pirms 
dakstiņu klāšanas. Piestipriniet slīpās kores stiprinājuma 
elementus pie latām ar aprēķinu, lai tie aizsniegtu slīpās 
kores latu un to varētu nostiprināt. Pirmkārt  uzklājiet 
dakstiņus vienā slīpās kores malā un atzīmējiet grie-
zuma līniju. Dakstiņus jānogriež pēc iespējas tuvāk 
kores latas malām. Slīpas kores latas augstumam jābūt 
tādam, lai kores dakstiņi varētu atbalstīties gan uz la-
tas, gan uz malās esošajiem dakstiņiem. Zem kores 
dakstiņiem izmantojiet universālo blīvlentu 260 – 320 
mm platumā, kas nodrošina efektīvu ventilāciju un 
novērš sniega iekļūšanu. Kores dakstiņus nostipriniet 
ar kores dakstiņu stiprinājuma elementu un nogrieztos 
dakstiņus ar griezto dakstiņu stiprinājumu (17. attēls).
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Jumta konstrukcijā ir būtiski nodrošināt satekņu mez-
gla ūdensnecaurlaidību, lai novērstu ūdens uzkrāšanās 
iespēju. Sateknes garumā lieciet pamatpārklājumu, kas 
pārklāj 30 cm uz abām pusēm un ir vienā līmenī ar 
spāru augšējo malu. Dēļu vietā var izmantot plastikātu 
vai pret kondensātu noturīgu skārda profilu, kas at-
vieglo sateknes konstrukciju un samazina tās bie-
zumu. Pietiekama jumta slīpuma gadījumā (≥30o) 
pamatpārklājums nav nepieciešams, ar nosacījumu, 
ka tiek nodrošināta sateknes ūdensnecaurlaidība un 
izslēgta ūdens uzkrāšanās iespēja (21. un 22. attēls).

Pirmo seguma kārtu klājiet gar sateknes malām. Pēc 
tam nākamās kārtas tā, lai tās sakristu ar viduslīniju, 
lai sateknē būtu trīs apakšseguma kārtas. Alumīnija 
sateknes balsta konstrukcijai izmantojiet 50 x 50 mm 
balsta latas, kuras nostipriniet abās pusēs tā, lai tās 
atbalstītos zem alumīnija sateknes viduslīnijas. Balsta 
latas ieteicamas, jo tās savieno jumta latu galus vienā 
plaknē un palīdz saglabāt vienmērīgu alumīnija satek-
nes augstumu.
Skārda sateknes pienaglojiet virzienā no apakšas uz 
augšu, 100 – 150 mm (jumta slīpums ≤20o) no jumta 
klājuma.

Ja divu jumta virsmu saskares punkts beidzas jumta 
virsmas vidū, nesasniedzot augšējo kori (piemēram, 
jumta sānizbūvēm), ar griešanas un locīšanas palīdzību 
izveidojiet nepieciešamo formu no alumīnija sateknes 

un iegremdējiet atbilstošā dziļumā, lai apkārt esošā 
jumta virsma ietvertu sateknes malas, bet sateknes 
apakšējā daļa novadītu ūdeni tālāk (20. attēls).
Augšdaļā veidojiet savienojumu ar velmēšanu, vai arī 
izmantojiet 140 mm blīvlentes sloksni. Pēc tam klājiet 
dakstiņus un atzīmējiet to griezuma līniju. Satek-
nes malas, kas paliek zem dakstiņiem, nostipriniet ar 
pašlīmējošo sateknes blīvlentu.
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Vietās, kur jumts savienojas ar sienu, izmantojiet skārda 
profilu un blīvlentu (Profi-Flex)
(attēli 23-26).

Ja uzstādāt jumtu pats, Jums jāievēro piesardzība un 
darba vides drošības prasības. Uz jumta vienmēr iz-
mantojiet drošības saites, izvēlieties atbilstošas kāpnes 
vai sastatnes. Griežot dakstinus, lietojiet aizsargbrilles 
un respiratoru, jo darbavietā parasti rodas putekļi.
Paturiet prātā vides aizsardzību, šķirojiet un pareizi 
uzglabājiet atkritumus.

Drošs un izturīgs jumts ir produkts, kas pieejams vi-
siem.
Jumta ilgmūžības nodrošināšanai visus jumta kon-
strukcijas mezglus (savienojumus, izvadus, kores, 
dzegas) izbūvējiet atbilstoši dotajiem dakstiņu tipiem 
izstrādātos risinājumus, izmantojiet speciālos papild-
piederumus un dakstiņu veidus.
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Pēdejos 50 gadus betons ir bijis galvenais jumta 
materiāls Skandināvijā, kā arī pārējā Ziemeļeiropā. Be-
tona dakstiņiem ir ilgs mūžs. 
Grūti pateikt precīzi, cik ilgi kalpo dakstiņu jumts. Tas 
lielā mērā atkarīgs no tā, kā jūs rūpējaties par jumtu.
Dakstiņu jumts noveco cienījami un ar laiku kļūst 
tikai skaistāks, ja vismaz reizi gadā notīrāt sakrājušos 
gružus un lapas, jo īpaši no sateknēm un notekām. 
Svarīgi tīrīt arī notekrenes . Vienmēr pārbaudiet jum-
tu pēc vētrainiem laikapstākļiem. Ja atrodat nokritušus 
dakstiņus, piestipriniet tos atpakaļ savā vietā.

Laika gaitā uz jumta augošās sūnas nebojā betona 
struktūru, tas vairāk ir ārējā izskata jautājums. Lai 
saglabātu jumtu tīru, pietiek to nomazgāt ar augsta 
spiediena strūklu reizi divos, trijos gados.

Protams, varat tīrīt jumtu arī ar ķīmiskiem līdzekļiem, 
piemēram, BENDERS TAKRENT, kas ir efektīvs un 
videi nekaitīgs.

Vairāk informācijas par jumta apkopi varat iegūt pie 
SIA Niedru Jumti speciālistiem.
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