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Viens no pamatnosacījumiem, kas auj mājoklī justies komfortabli un omulīgi, ir siltums. Tomēr pat vislabākā apkures sistēma nespēj
nodrošināt optimālu un efektīvu telpu apkuri, ja ēkas ārsienas nav siltinātas. Diemžēl joprojām lielākā daa naudas, ko sērijveida
daudzdzīvoku māju iedzīvotāji maksā par apkures rēiniem, vienkārši izkūp gaisā tieši caur nenosiltinātām ārsienām.
Lai tā nenotiktu, dzīvoka ārsienas ir jānosiltina no ārpuses vai no iekšpuses. Pirms pieemt lēmumu, kuru no abiem no siltināšanas veidiem
izmantot, ir būtiski apzināties, ka daudzdzīvoku māju ārsienu siltināšana no ārpuses:
n vienlaicīgi jāveic visas ēkas fasādes remonts;
n to nevar veikt tikai vienam dzīvoklim vai atsevišai telpai;
n darbus var veikt tikai labvēlīgos laika apstākos.
Ja vēlaties saemt sava dzīvoka apkures rēinam adekvātu siltumu, tomēr ar citiem nama iedzīvotājiem par ēkas siltināšanu no ārpuses
vienoties neizdodas, Jūs varat patstāvīgi veikt ārsienu siltināšanu no iekšpuses.
Mēs vēlamies, lai Jūs savā mājoklī patiešām justos kā mājās, tāpēc esam radījuši šo bukletu – rokasgrāmatu, kurā varat iepazīties ar
Knauf speciālistu ieteikumiem dzīvoka ārsienu siltināšanai no iekšpuses, darbu veikšanas secību, nepieciešamajiem materiāliem un to
pielietojumu.
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Loga un radiatora nomaia
Knauf UD profila montāža
< Atzīmēt uz grīdas, sienām un griestiem svītru, gar kuru tiks montēta jaunā
siena. Attālumam no esošās sienas jābūt ne mazākam kā izvēlētās
siltumizolācijas biezums. Veikt elektroinstalācijas darbus.
< Ja nepieciešams, nomainīt logu un palodzi. Noemt radiatoru,
pārmontēt izvadus, emot vērā jaunās sienas attālumus.
< Uzlīmēt amortizācijas lenti uz Knauf UD profila.
< Piestiprināt Knauf UD profilu pie grīdas, sienām un griestiem ar dībeiem
K 6/35, maks. solis – 1 m.
< Uzlīmēt atdalošo lenti gar Knauf UD profila ārējo malu uz grīdas,
sienām un griestiem.
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Knauf CD profilu vietu atzīmēšana
Knauf U veida skavas montāža
< Atzīmēt uz sienas vietas, kur tiks stiprināti Knauf CD profili (profilu
izkārtojumu skatīt 3. att.). Atzīmētajās vietās stiprināt Knauf U veida
skavas, pie kurām tiks stiprināti Knauf CD profili.
< Pielīmēt amortizācijas lenti zem Knauf U veida skavas tieši tur, kur skava
saskaras ar esošo sienu.
< Stiprināšanai izmantot dībeli K 6/35, kuru stiprina skavai pa vidu.
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Knauf CD un Knauf UD profilu montāža
< Montējot Knauf CD profilu gar loga gala stūriem, jāem vērā
ipškartona plāksnes biezums loga ailei. Profilus stiprināt ar divām
Knauf U veida skavām, izmantojot skrūves LN 9,5. Šīm skavām jābūt
apmēram 10 cm virs loga augšējās un 10 cm zem loga apakšējās
malas.
< Nākamos Knauf CD profilus montēt ar aprēinu, ka ipškartona plāksnes
platums ir 90 cm un profilu soa maks. attālums – 60 cm.
< Starp loga malu Knauf CD profiliem montēt Knauf UD profilus. Jāem
vērā loga augšējās ailes ipškartona biezums.
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Siltumizolācijas un tvaika izolācijas ieklāšana
< Siltumizolāciju ieklāt aiz/starp profiliem.
< Pirms tvaika izolācijas ieklāšanas jāizvelk elektroinstalācijas
vadi un radiatora izvadi. Ar līmlenti rūpīgi nolīmēt tvaika
izolācijas šuvju vietas un izvadus.
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ipškartona plākšu montāža
< Pie loga rāmja pa perimetru stiprināt Knauf PVC ipškartona nobeiguma
profilu, kurā tiks montēts loga ailei paredzētais ipškartons  
Knauf Green MINI.
< ipškartonu Knauf White MINI montēt pie profiliem ar skrūvēm TN 25.
Maks. attālums starp skrūvēm – 25 cm.
< Papildu stiprībai zem horizontālajām grieztajām Knauf White MINI
plāksnes šuvēm pieskrūvēt profilu gabalius.
< Logu ailēs montēt mitrumizturīgo ipškartonu Knauf Green MINI.

6

Špaktelēšana
< Grieztās ipškartona malas gruntēt ar Knauf Tiefengrund.
< Iejaukt špaktemasu Knauf Uniflott. Svaigā špaktemasā montēt stūra
šinas un šuvju lentes. Aizšpaktelēt skrūvju vietas. aut špaktemasai
sacietēt.
< Veikt otrās kārtas špaktelēšanu. Kad špaktemasa izžuvusi – slīpēt.
< Gruntēt ar Knauf Tiefengrund.
< Visu virsmu špaktelēt ar Knauf F 1 vai Knauf Rotband Finish špaktemasu.
Slīpēt. Atkarībā no virsmas kvalitātes prasībām veikt atkārtotu gruntēšanu,
špaktelēšanu un slīpēšanu.
< Ar asu nazi pa perimetru gar ipškartonu iegriezt atdalošajā lentē un
noplēst lieko (redzamo) lentes dau.
< Radiatora stiprināšanai izmantot tukšumdībeus 6/16.

Materiālu saraksts
sērijveida dzīvoka ārsienu siltināšanai no iekšpuses
“Amatnieka komplekts”
Ārsienas orientējošie izmēri 255 x 350 cm
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* pēc vajadzības

Materiāla nosaukums

Vienība

Daudzums

ipškartona plāksne Knauf White MINI (GKB) 12,5 mm; 900 x 1300 mm
ipškartona plāksne Knauf Green MINI (GKBI) 12,5 mm; 900 x 1300 mm
Knauf CD profils; 2,6 m
Knauf UD profils; 3,0 m
Knauf U veida skava
Skrūve Knauf LN 9 x 3,5 mm
Skrūve Knauf TN 25 mm
Knauf amortizācijas lente 30 mm; 30 m rullis
Knauf dībelis K 6/35
Knauf tukšumdībelis 6/16
Knauf armējošā šuvju lente; 30 m rullis
Špaktemasa Knauf Uniflott; 5 kg maiss
Knauf atdalošā lente
Nobeiguma profils Knauf PVC; 2,6 m
Knauf stūra šina; 2,6 m
Tvaika izolācija
Minerālvate 50 / 70 / 90 mm
Grunts Knauf Tiefengrund; 1 l
Virsmas špaktele Knauf F 1; 8 kg spainis vai Knauf Rotband Finish; 17 kg spainis
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Knauf SIA
Daugavas iela 4, Saurieši,
Rīgas rajons, LV-2118, Latvija
Knauf info centrs:
+371 67 032 999
info@knauf.lv
Bukletā dotas šobrīd spēkā esošās normas. Au-tortiesības pieder firmai Knauf SIA.
Publicēšanas gadījumā izmaias, kopijas vai fotomehāniskas reprodukcijas, arī daējas,
jāsaskao ar Knauf SIA.

www.knauf.lv
www.knaufmaja.lv

