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Lūdzu, ņemiet vērā, ka detaļu un rasējumu attēlojums ir shematisks. Ir iespējamas
tehniskas izmaiņas.
Pielietojot materiālus, ņemiet vērā pēdējo aktuālo dokumentāciju.

ĒKAS IEKŠĒJĀ APDARE

Ēkas iekšējā apdare
Ar fermacell® izstrādājumiem un palīgmateriāliem ir iespējams veikt ēkas iekšējo apdari
no pagraba līdz jumtam.
1 Fermacell® greenline ģipššķiedru plāksnes rada veselīgu vidi jūsu mājās, jo uztver un
ilgstoši piesaista gaisa piesārņotājvielas. 2 Fermacell “viena cilvēka” plāksnes ir viegli
uzstādīt arī pie griestiem. 3 Daudzējādās fermacell grīdu sistēmas piedāvā atbilstošu
risinājumu visdažādākajām prasībām.
Šajā brošūrā ir sniegta svarīgākā informācija lieliskai ēkas iekšējai apdarei.
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01. Fermacell® ģipššķiedru plāksnes

Ģipššķiedru programma

Power paneļu kopums

Sertifikāti un tipa apstiprinājumi

Fermacell® ir ģipššķiedru plākšņu
oriģināls. Tās veido pārstrādātas papīra
šķiedras, ģipsis un ūdens un tās tiek
sapresētas ar lielu spiedienu. Īpašā izgatavošanas metode padara tās stabilas, noslogojamas un izturīgas pret mehāniskām
slodzēm.

Fermacell® Power paneļu kopums ir
būvniecības paneļi uz cementa bāzes un tie
papildina klasisko fermacell izstrādājumu
klāstu.

·· Uguns un skaņas izolācijas apstiprinājumi
·· Tipa apstiprinājumi, piemēram, koka 		
paneļu sienām no ģipššķiedru plāksnēm
·· Eiropas tehniskie novērtējumi ģipššķiedru
plāksnēm un Power panelim H2O
·· Fermacell® ir ieteicams no celtniecības
bioloģijas viedokļa; Institut für Baubiologie Rosenheim (IBR)

Fermacell® ģipššķiedru plāksnes ir

Daudz priekšrocību izmantošanai mitrās
telpās, piemēram, vannas istabā ar dušu,
sanitārajās telpās vai spa, ir Power panelim
H2O sienām un Power panelim TE grīdām.

·· Nekaitīgs veselībai, ir saņemts zemu 		
emisiju sertifikāts; Kölner eco-Umweltinstitut

universāli izmantojamas kā celtniecības,
ugunsdrošības un mitro telpu materiāls,
tās ir bioloģiski pārbaudītas un nodrošina
arī labu klimatu telpā.

Pateicoties noturībai pret nelabvēlīgiem
laika apstākļiem, Power paneli H2O var
izmantot arī ārpus iekštelpām.

Vislabākais klimats
telpā

Ārēji stabils un izturīgs

Teicama skaņas izolācija

Piemērots mitrām
telpām

Ātrs līmes savienojums

Eco sertifikāts

Liela slodzes izturība

Iekļauj ugunsdrošību

Uzreiz var slogot

Viegli lietot

Klasiskā šuvju
tehnoloģija

Dabiskas izcelsmes
materiālu apstiprinājums

FERMACELL® ĢIPŠŠĶIEDRU PLĀKSNES
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1.1. Fermacell iekšējā apdare visā ēkā
1 Bēniņu stāva izbūve

3 Bēniņu stāva siltumizolācija

6 Mitrās telpas

2 Starpsiena

4 Pagraba siltumizolācija

7 Veselīga dzīvesvieta

5 Grīdas un grīdu sistēmas

5

6
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02. Bēniņu stāvs
2.1. Izstrādājumi bēniņu stāva izbūvei
Izmantojot fermacell® ģipššķiedru
plāksnes, bēniņu stāvu var izbūvēt ātri
un efektīgi. Tiek iegūta lielāka dzīvojamā
telpa un ietaupīta siltumenerģija, ja koka
vai metāla vertikālo konstrukciju veido vēja
necaurlaidīgu un siltuma izolējošu. Fermacell® ģipššķiedru plāksnes nav uzliesmojošas un jau 10 mm biezumā uguni jumta
konstrukcijā aiztur 30 minūtes. Plākšņu
izmēri ir praktiski transportēšanai.
Pēc plākšņu uzstādīšanas, izmantojot
vienkāršus instrumentus, uzreiz var līmēt
tapetes, krāsot un pat tieši klāt flīzes
ar plānās līmes kārtas metodi. Tas ir
liels materiālu un laika ietaupījums gan
jaunbūvēs, gan modernizācijā.

Biezums, mm

10

12,5

15

18

Svars/1 m2

11,5 kg

14,5 kg

17,5 kg

21 kg

1500 × 1000 mm

l

l

l

l

2000 × 1200 mm

l

l

2400 × 1200 mm

l

l

l

l

2500 × 1200 mm

l

l

l

l

2600 × 1200 mm

l

l

l

l

2750 × 1200 mm

l

l

l

3000 × 1200 mm

l

l

l

Fermacell® ģipššķiedru plāksne
·· Ģipššķiedru plāksne
praktiskā izmērā 1500 x
1000 mm
·· Izturīga un stabila,
piemērota arī mitrām
telpām
·· Bioloģiski pārbaudīta un
sertificēta

Jebkuri izmēri sākot, no apjoma 300 m²
Fermacell® greenline ģipššķiedru plāksne
·· Pastāvīgi piesaista		
telpas gaisā esošās
piesārņotājvielas
·· “Viena cilvēka” plāksne
praktiskā izmērā 1500 x
1000 mm
·· Efekts pārbaudīts un
sertificēts

1500 × 1000 mm
3000 × 1200 mm

l
l

Jebkuri izmēri, sākot no apjoma 300 m²

Visaptverošie, savstarpēji saskaņotie palīgmateriāli, piemēram, līmes, špakteles, skrūves u. c., nodrošina ātru un efektīvu
darbu. Vairāk informācijas 8. sadaļā 40. lpp.
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2.2. Koka latojuma konstrukcija
2

4

1

3

2.2.1. Jumta spāres un pažobeles sienas
		siltumizolācija
10 mm biezu fermacell® ģipššķiedru
plākšņu apšuvums (ugunsdrošība F30)
1 Izolācija starp spārēm
2 Šķērslatojums
3 I zolācija zem spārēm starp
šķērslatām

2

4 Fermacell® ģipššķiedru plāksnes
(pieskrūvē vai piestiprina ar skavām)
5 Fermacell® grīdas elementi

5
6

6 Fermacell™ izlīdzinoša pildviela

2.2.2. Jumta spāres slāņu veidošana
1 Izolācija starp spārēm
1

2 T
 vaika izolācija/tvaika barjera pēc
pieprasījuma
3 I zolācija zem spārēm starp
šķērslatām

2

4 Fermacell® ģipššķiedru plāksnes

3

(pieskrūvē vai piestiprina ar skavām)

4

2.2.3. Latojums ar koka latām
Nelīdzena mūra nolīdzināšanai, siltuma
un skaņas izolācijas uzlabošanai
1 K
 oka latas uz sienām piestiprina
vertikāli vai horizontāli

1
2

2 S
 iltumizolācija starp latām, tvaika izolācija/tvaika barjera pēc
pieprasījuma
3 Fermacell® ģipššķiedru plāksnes
(pieskrūvē vai piestiprina ar skavām)
3

7

8
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2.2.4. Iekārtie griesti, izmantojot
		 koka latas
Lai telpai samazinātu pārāk lielu augstumu, izlīdzinātu griestu nelīdzenumus,
paslēptu instalācijas, uzlabotu siltuma un
skaņas izolāciju

2
1

3

1 Iekare koka griestiem
2 Pamatlatojums

4

3 Nesošais latojums
·· Siltumizolācija un tvaika izolācija/
tvaika barjera pēc pieprasījuma
4 Fermacell® ģipššķiedru plāksnes
(pieskrūvē vai piestiprina ar skavām)

2.2.5. Tieši piestiprinātie griesti, 		
		 izmantojot koka latas
Bojātu neapstrādātu griestu renovēšanai

2
1

1 Pamatlatojums
2 Nesošais latojums
·· Siltumizolācija un tvaika izolācija/
tvaika barjera pēc pieprasījuma

3

3 Fermacell® ģipššķiedru plāksnes
(pieskrūvē vai piestiprina ar skavām)

2.2.6. Koka statņu pašnesošā siena
Visvienkāršākā telpas sadalīšana ar koka
statņiem

1

1 A
 r skaņas izolācijas materiālu noklātas
perimetra brusas piestiprina pie
grīdas, griestiem un pretējām sienām
ar aptuveni 80 cm soli, izveidojot rāmi.
2 P
 ārējos koka statņus ievieto rāmī un
piestiprina.
3 Vienu sienas pusi noklāj ar fermacell®

3
1

ģipššķiedru plāksnēm.
	Dobajās sienās izvieto vadus un
izolāciju.
Otrā sienas pusē uzstāda fermacell® 		
ģipššķiedru plākšņu apšuvumu.
Latu horizontāls novietojums kā
uzstādīšanas virsma atvieglo vadu izvietošanu.

1

2
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2.3. Metāla latojuma konstrukcija
2.3.1. Jumta spāru un pažobeles sienas
		siltumizolācija
10 mm biezu fermacell® ģipššķiedru
plākšņu apšuvums (ugunsdrošība F30)

2
5

1 Izolācija starp spārēm

3

1

2 Metāla iekares, piemēram, enkuriekares
3 CD 60 profili

4

4 O
 trais izolācijas slānis
(zemspāru siltumizolācija)
5 T
 vaika izolācija/tvaika barjera pēc
pieprasījuma

6

6 Fermacell® ģipššķiedru plāksnes
7 Fermacell® grīdas elementi

7

8

8 Fermacell® šūnu sistēma

2.3.2. Jumta spāre – pažobeles siena

5

4

2.3.3. Jumta spāres slāņu veidošana
Ugunsdrošība F30 un siltumizolācija
jumta spārē līdz mūrlatai vai dzegai

2

1 Izolācija starp spārēm

2
1

2

2 M
 etāla iekares, profili, otrais
siltumizolācijas slānis, tvaika
izolācija un fermacell apšuvums
3 UW profili

2

4 G
 rīdas perimetra profilu savieno
ar griestu perimetra profilu ar
vertikālajiem statņiem. Griestu
perimetra UW profilu pieskrūvē pie

3

jumta spāru fermacell® ģipššķiedru
plāksnes, CW profilus ievieto UW
profilos
5 Fermacell® ģipššķiedru plāksnes
klāj uz CW profiliem

1
2

2
2
5

9
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2.3.4. Latojums ar metāla profiliem
Nelīdzena mūra izlīdzināšanai, siltuma
un skaņas izolācijas uzlabošanai
4
1 P
 a perimetru pie grīdas, griestiem
un pretējām sienām uzstāda UD 28
profilus

5

2 P
 ie sienas aptuveni 1,2 m
attālumos piestiprina U skavas
3 P
 iemēro siltumizolācijas materiālu,
ar skavu galiem, tos atliecot,
piespiež izolācijas materiālu un, ja
paredzēts, uzklāj tvaika izolāciju

3

2

4 C
 D 60 profilus iebīda UD profilos un
pieskrūvē
5 P
 iestiprina fermacell® ģipššķiedru
plāksnes atbilstoši instrukcijai

1

2.3.5. Metāla profilu siena
Stabilas un kompaktas starpsienas,
vienkārša montāža

1

1
2

1 P
 ie grīdas un griestiem piestiprina
perimetra UW profilus, pie pretējām
sienam piestiprina skaņas izolētus
CW profilus

3

2 CW profilus kā statņus ievieto UW
profilos, veidojot sienas plakni

2

3 Pie CW profiliem vienā sienas pusē
atbilstoši instrukcijai piestiprina
fermacell® ģipššķiedru plāksnes
 obajās sienās izvieto vadus un
D
izolāciju

1
1

 trā sienas pusē uzstāda fermacell®
O
ģipššķiedru plākšņu apšuvumu
1
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2.3.6. Iekārtie griesti, izmantojot
		 metāla profilus
Lai samazinātu pārāk lielu telpu augstumu,
izlīdzinātu griestu pamatnes nelīdzenumus,
paslēptu instalācijas, uzlabotu siltuma un
skaņas izolāciju.

1 P
 iekares sistēma, piemēram, ātro savienojumu iekares ar piekares stieni
2 P
 amatlatojuma profilu novieto uz UD
profiliem, kas ir uzmontēti pa perimetru, un piestiprina pie griestiem,
izmantojot iekares

Nosaka piekares augstumu, pa sienas
perimetru uz siltumizolāciju uzstāda UD 28
profilus.

3 M
 ontāžas latu profilus iebīda pa perimetru uzmontētajos UD profilos un
ar leņķveida enkuriem vai krustveida
savienotājiem piestiprina pamatlatojumam. Siltumizolācija un tvaika
izolācija/tvaika barjera pēc vajadzības
4 Piestiprina fermacell® ģipššķiedru
plāksnes atbilstoši instrukcijai

1
2

4

1
4
3
2
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2.4. Savienotājlīdzekļi
Fermacell® ģipššķiedru plāksnes ar
pašurbjošajām skrūvēm piestiprina
tieši metāla pamatnes konstrukcijai
bez iepriekšējas urbšanas. Cita veida
skrūves nav piemērotas un apgrūtina
darbu.

Praksē ir pierādīts, ka skrūvēšanai ir
piemēroti elektriskie urbji (nominālais
apgriezienu skaits vismaz 4000 apgr./min.)
vai skrūvēšanas uzgaļi uz parastajiem
urbjiem.

Koka pamatnei fermacell® ģipššķiedru
plāksnes var piestiprināt arī ar fermacell® pašurbjošajām skrūvēm. Tomēr
vienkāršāk, ātrāk un tātad ekonomiskāk
ir piestiprināt ar skavām.

Norādījumus attiecībā uz skrūvju
un skavu stiprinājumu attālumiem
skatīt rokasgrāmatā “fermacell®
Gipsfaser-Platten im Trockenbau”
un lietošanas instrukcijās

Skrūvēšana uz metāla pamatnes

Piestiprināšana ar skavām uz koka pamatnes

2.5. Šuvju tehnoloģijas
Lai savienotu divas plāksnes to ārējo
slāņu laukumā, ir trīs dažādas šuvju
tehnoloģijas: līmes šuvju tehnoloģija un
divas špakteles šuvju tehnoloģijas.
Montāžas sienu veidošanai mēs
iesakām ekonomisko līmes šuvju
tehnoloģiju.
2.5.1. Līmēta šuve
Lai iegūtu teicamu savienojuma šuvi,
fermacell® ģipššķiedru plāksnes līmē ar
īpašo fermacell® šuvju līmi vai šuvju līmi
greenline. Veidojot līmes šuvi, obligāti ir
jānodrošina, ka uz plākšņu malām nav
putekļu. Līmi klāj plātņu malu vidū, bet
ne uz statņiem. Līmēt šuvju veidošanai

vēlams izmantot rūpnīcā piegrieztās
plākšņu malas. Būvobjektā piegrieztās
plāksnes jāzāģē ar asām malām un tām
ir jābūt nevainojami taisnām. Ir svarīgi,
lai, saspiežot abas plākšņu malas,
līme pilnībā aizpildītu šuvi (līme uz
šuves ir redzama). Maksimālais šuves
platums ir 1 mm. Lai nepieļautu līmes
plēvītes bojājumus turpmāko darbību
un sacietēšanas laikā, šuvi nevajadzētu
saspiest līdz nullei.

2.5.2. Špakteles šuve
Lai iegūtu teicamu, noturīgu špakteles šuvi taisnā leņķī piegrieztām vai
nolauztām plākšņu malām, fermacell®
ģipššķiedru plāksnes špaktelē ar īpašo
fermacellTM šuvju špakteli.
Neatkarīgi no tā, vai fermacell®
ģipššķiedru plāksnes uz pamatnes tiek
stiprinātas ar skrūvēm vai skavām,
plākšņu saduru zonā ir jāparedz pietiekams šuves platums.
Tas ir atkarīgs no plākšņu biezuma:
·· 5–8 mm, ja biezums ir 10 mm;
·· 6–9 mm, ja biezums ir 12,5 mm;
·· 7–10 mm, ja biezums ir 15 vai 18 mm.
Šuves aizpilda ar fermacellTM šuvju špakteli, neizmantojot auduma
lentes (izņemot plānam apmetumam:
armējums ar papildus uzlīmētu fermacellTM auduma lenti) un bez šuves
pārklājuma. Skrūvju galviņas un skavu
muguras aizšpaktelē ar tādu pašu
materiālu.

Līmēta šuve

Špakteles šuve

DACHGESCHOSS

FermacellTM šuvju špakteli iespiež
dziļi šuvēs. Lai sasniegtu abpusēju
malu saķeri, špakteli spiež pret vienu
plāksnes malu un velk uz pretējo malu
(“skujiņā”).
Kad pirmās darba operācijas šuvju špaktele ir sacietējusi, var veidot
smalko špaktelējumu. Ja nepieciešams,
nelielus sacietējušās špakteles
nelīdzenumus var noslīpēt ar slīpēšanas
režģi vai smilšpapīru.
2.5.3. Sausās apdares mala
Fermacell® ģipššķiedru plāksne ir
pieejama arī ar saplacinātu sausās
apdares malu (TB mala). Malas profils
ir ar nelielu slīpu saplacinājumu un
noslīpinājumu plāksnes malā.

Fermacell® ģipššķiedru plāksnes ar TB
malām izmanto iekšsienām, griestiem
un jumta spāru apdarei.

Alternatīvi var iestrādāt fermacell®
papīra armējuma sloksni. To špakteles
pamatnē ievieto pirmās špaktelēšanas
posmā.

Šuvju veidošana
Katras divas plāksnes ar TB malām
vienkārši saspiež. Sastiprina bez
sprieguma, izmantojot parastos
savienotājlīdzekļus standarta attālumos.
TB malas zonā izmanto pašlīmējošo
armēšanas lenti fermacellTM armējošo
lenti. Šim nolūkam fermacellTM
armējošo lenti pirms špaktelēšanas
uzlīmē uz sausās apdares malas. Piespiežot šuvju špakteli piespiežot, caur
armēšanas lentes acīm iespiež šuves
pamatnē un piepilda visu saplacinājuma
zonu.
Sausās apdares mala

2.6. Virsmas un segumi
Izmantojot fermacell® ģipššķiedru
plāksnes, tradicionāli nepieciešamā
gruntēšana kļūst lieka – tapetes var līmēt
uzreiz. Līmējot biezas, piemēram, vinila,
tapetes, izmanto līmes ar zemu ūdens
saturu.

Ja vēlāk, arī pēc vairākiem
gadiem, tapetes tiek noplēstas,
plākšņu virsma netiek bojāta.

Arī krāsošana nesagādā nekādas
problēmas: var izmantot visas parastās
krāsas. Plāno strukturēto apmetumu var
klāt no 1 līdz 4 mm biezumā – papildus
armējums ar fermacellTM auduma lenti
ir nepieciešams tikai špakteles šuvēm
(vai sausās apdares malai). Sausās
apdares malai ar fermacell® papīra
armējuma sloksni no papildu armējuma
var atteikties. Vienmēr ir jāievēro krāsu
un apmetumu ražotāju norādījumi.
Flīzes, kas ir izgatavotas no keramiska
materiāla vai plastmasas, var vienkārši
klāt ar plānās līmes kārtas metodi – ar

piemērotu cementa pulvera, dispersijas
vai reaktīvo sveķu līmi. Dušas telpām
un citām stipri mitrām virsmām izmanto ūdensnecaurlaidīgas līmes un
izolācijas sistēmas, piemēram, fermacell®
blīvēšanas sistēmu.
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Padoms
Telpu starp latojumiem izmantojiet papildu
siltumizolācijai. Tādējādi efektīvi tiek izmantota
vieta un palielināta siltumizolācija.

2.7. Kontrolsaraksts bēniņu stāvam

✔
Vai grunts nestspēja ir pietiekama?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ✔
Vai jumta segums ir blīvs un nav redzamas mitras malas un mitruma radīti bojājumi? ������������������������������ ✔
Vai jumta kopne nav bojāta?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ✔
Vai jumta izbūvei ir nepieciešama atļauja? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vai jumta konstrukcijas telpā nav traucējošas, proti, ir pietiekama izmantojamā platība un augstums
stāvēšanai? (aptuveni 2,40 m virs 2/3 pamata laukuma)����������������������������������������������������������������������������������

✔

Vai jumta slīpums saprātīgai jumta izbūvei ir pietiekams?
(Ir vērts izbūvēt, ja slīpums ir 35–55 grādi)��������������������������������������������������������������������������������������������������������

✔

Vai var pietiekami ierīkot logus, jumta logus vai izbīdītos logus?
(1/10 līdz 1/8 pamata laukuma)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

✔

Vai bēniņu stāvā bez lielām pūlēm ir iespējams ierīkot ūdens padeves, notekūdeņu un apkures

✔
Vai var izveidot piekļuvi, kas atbilst būvnoteikumiem? ������������������������������������������������������������������������������������ ✔
Vai siltumizolāciju var ierīkot bez papildu pūlēm?�������������������������������������������������������������������������������������������� ✔
Vai dēļu grīda un griestu pildījums ir joprojām izmantojami? ������������������������������������������������������������������������ ✔
sistēmas, kā arī ievilkt elektrību, TV/radio/tālruni?������������������������������������������������������������������������������������������

Papildinformāciju attiecībā uz jumta stāva izbūvi skatīt:
tiešsaistē:
·· www.cel.lv
·· www.fermacell.com

rokasgrāmatā:
·· „fermacell® Gipsfaser-Platten im Trockenbau –
Planung und Verarbeitung”

STARPSIENAS

03. Starpsienas
3.1. Fermacell® izstrādājumi
Fermacell® ģipššķiedru plāksnes
būvniecībā pareizā izvēle ir tad, ja vēlas
veidot radošu iekštelpu dizainu vai mainīt
stāvu plānojumu. Salīdzinoši nelielais svars ir statiski nenozīmīgs. Taču
iekārtos elementus bez problēmām var
piestiprināt ar skrūvēm vai dobu sienu
enkuriem. 12,5 mm biezu fermacell®
ģipššķiedru plāksni var noslogot ar 50 kg
uz vienu enkuru, ar 30 kg uz vienu skrūvi
vai ar 17 kg uz āķi ar naglu stiprinājumu.
Turklāt sausās apdares statņu sienas
ar fermacell® ģipššķiedru plāksnēm var
izveidot īsā laikā, izmantojot parastos
instrumentus, neradot daudz netīrumu
un būvē “neienesot” papildu mitrumu.
Tādējādi izmainīto telpu plānojumu var
īstenot elastīgi un bez lielām pūlēm.
Priekšrocības
·· Augsta izturība pie iekārtām slodzēm
·· Īpaši stabilas un izturīgas pret 		
mehānisku iedarbību
·· Viegli strādāt ar parastajiem 		
instrumentiem
·· Ātri paveicams darbs, pateicoties līmes
šuvju tehnoloģijai
·· Iekļauj skaņas izolāciju un 			
ugunsdrošību

Fermacell® ģipššķiedru plāksne
·· Ģipššķiedru plāksne praktiskā izmērā 		
1500 x 1000 mm
·· Izturīga un stabila, piemērota arī mitrām
telpām
·· Bioloģiski pārbaudīta un sertificēta

Fermacell® greenline ģipššķiedru plāksne
·· Pastāvīgi piesaista telpas gaisā esošās
piesārņotājvielas
·· Efekts pārbaudīts un sertificēts
·· “Viena cilvēka” plāksne praktiskā
izmērā 1500 x 1000 mm
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3.2. Karkasa konstrukcija
Starpsienas karkasa konstrukciju var
veidot ar koka latām vai metāla profiliem. Vispirms nosaka sienu izvietojumu un uz grīdas precīzi atzīmē ar
marķējuma auklu vai sliedēm. Tad sienu
izvietojumu ar līmeņrādi un sliedēm
pārnes uz pieslēdzošajām sienām un
griestiem.
Koka statņu iebūvēšana
Koka statņus (būvniecības zāģmateriāli
atbilstoši DIN 4074 1. daļai; šķirošanas
klases S10 koksne) ievieto attiecīgi
starp perimetra koka latām, novieto
vertikāli, ievērojot precīzus asu attālumus
(piemēram, 50 cm, ja plākšņu biezums
ir 10 cm), un pie perimetra koka latām
piestiprina ar naglām ar platu galvu vai ar
metāla leņķiem. Tabulu attiecībā uz asu

attālumiem visiem plākšņu biezumiem
skatīt rokasgrāmatā “fermacell® Gipsfaser-Platten im Trockenbau”.
Metāla profilu karkasa konstrukcijas
iebūvēšana
CW profilus vertikāli iebīda perimetra UW profilos. Profilus savstarpēji
nedrīkst sastiprināt vai mehāniski savienot. Statņu profilus vispirms novieto
tikai aptuveni vēlamajos asu attālumos,
precīzos attālumus un vertikālo pozīciju
noregulē, kad tiek veikta pirmās sienas puses apšūšana. Asu attālumus
noregulē atkarībā no apdares biezuma.
CW statņu profilu garumu piegriež,
atstājot nelielu atstarpi, lai uzņemtu
nelielas konstrukcijas deformācijas. CW
profiliem vismaz 15 mm ir jāiesniedzas

griestu savienojuma profilā un jābalstās
uz grīdas savienojuma profila pamatnes.
Ja montējamajai sienai ir noteiktas
īpašas prasības attiecībā uz skaņas
izolāciju, sienu var veidot arī kā dubultu
statņu sienu. Tādā gadījumā starp
dubulti izvietotajiem CW statņu profiliem kā starplikas tiek piestiprinātas
pašlīmējošās izolācijas sloksnes. Ja,
piemēram, instalāciju uzstādīšanas
dēļ attālums starp statņiem ir lielāks,
pietiekamu stabilitāti nodrošina ar
atbilstošiem profila šķērsgriezumiem
vai citiem stabilizējošiem papildu
pasākumiem.

3.3. Starpsienas ar koka latu karkasa konstrukciju apstrāde

Uz griestu, grīdas un pretējo sienu koka statņiem
(piemēram, fermacellTM Holzständerwerk 3D) uzlīmē
50 mm platas malu skaņas izolācijas sloksnes.

Fermacell® ģipššķiedru plāksnes saskrūvē ar fermacell pašurbjošo skrūvi, 3,9 x 30 mm (maksimālais
attālums 250 mm). Vertikālie plākšņu savienojumi
vienmēr tiek veidoti uz koka statņu karkasa.

Nobeigumā uzstāda instalācijas un, ja nepieciešams,
veic telpas tvaiku izolāciju.

FermacellTM šuvju līmi klāj uz vertikālajām vai
horizontālajām plāksnes malām.

Uzliek nākamo plāksni un savieno ar koka statņu
karkasu.

Noņem sacietējušo līmi.

STARPSIENAS

3.4. Šuvju tehnoloģija
Lai savienotu divas plāksnes to ārējo
slāņu laukumā, ir trīs dažādas šuvju tehnoloģijas. Ir viena līmes šuvju
tehnoloģija un divas špakteles šuvju
tehnoloģijas: špakteles šuvju tehnoloģija
plāksnēm ar taisna leņķa vai lauztu malu
un ģipššķiedru plāksnēm ar sausās apdares malu. Montējamo sienu veidošanai
mēs iesakām ekonomisko līmes šuvju
metodi. Plātņu horizontālo šuvju nobīdei
ir jābūt vismaz 200 mm. Jāizvairās no
krustveida savienojumiem.
Sīkāku informāciju par šuvju tehnoloģijām skatīt 12. lapā.

3.5. Instalācija
Elektroinstalācija
Elektroinstalāciju gan horizontāli,
gan vertikāli var uzstādīt fermacell
montāžas sienu dobajā telpā pirms
siltumizolācijas ievietošanas. Tā kā
ir jāievēro dažādi noteikumi un VDE
(Vācijas Elektriķu savienība) normas,
šie darbi ir jāveic speciālistiem.
Vadu horizontālai izvietošanai izmanto metāla CW statņu profilu zonā
ar attiecīgiem iegriezumiem. Koka
statņiem veido robus vai izurbj caurumus. Atveres fermacell® ģipššķiedru
plāksnēs parastajām dobo sienu
kontaktligzdām veido, izzāģējot caurumus (ligzdu urbis), citus izgriezumus

un atveres īpašam aprīkojumam – ar
apļu griezēju vai elektrisko finierzāģi.

„fermacell® Gipsfaser-Platten im Trockenbau”).

Santehnikas uzstādīšana
Santehnikas instalāciju var uzstādīt
montāžas sienu dobajā telpā pirms apdares un siltumizolācijas ievietošanas.
Tā kā arī šeit ir jāievēro īpaši noteikumi,
šie darbi ir jāveic speciālistiem.

Skaņas izolācijas nolūkā, piemēram,
plūsmas trokšņu mazināšanai,
cauruļvadu stiprinājumus pie pamatnes atdala ar starplikām no gumijas,
filca u. c. Fermacell® ģipššķiedru
plāksnes griezto malu attālumam no
cauruļvadiem, turētājiem u. c. ir jābūt
aptuveni 10 mm.

Instalācijas vadi kopā ar izolācijas
materiālu un stiprinājuma skavām
saistībā ar to diametru nosaka
fermacell montāžas sienu biezumu.
Liela izmēra cauruļvadu gadījumā
veido dubulto statņu konstrukcijas vai
instalācijas sienas (skatīt rokasgrāmatu

3.6. Virsmu veidošana
Apstrādājamajai virsmai, tostarp savienojumu vietai, ir jābūt sausai, stingrai,
bez traipiem un putekļiem. Papildu
gruntēšana vai grunts pārklājums ir
nepieciešams tikai tad, ja sistēmas
nodrošinātājs to prasa attiecībā uz
ģipššķiedru/ģipša plāksnēm, piemēram,
plānam vai strukturētam apmetumam,
krāsošanai vai flīžu klāšanai:
Krāsas
Krāsotu virsmu iegūšanai uz fermacell®
ģipššķiedru plāksnēm var izmantot
parastās krāsas, piemēram, lateksa, dispersijas vai emaljas krāsas. Priekšroka
dodama sistēmām ar zemu ūdens saturu.

Tapetes
Visas tapetes – arī strukturētās – var
līmēt ar parastajām tapešu līmēm uz
metilcelulozes bāzes. Remonta gadījumā,
noņemot vecās tapetes, virsma netiek
bojāta. Līmējot biezas, piemēram, vinila
tapetes, izmanto līmi ar zemu ūdens
saturu.
Plānie apmetumi
Ja fermacell® ģipššķiedru plāksnes tiek
pārklātas ar plāno apmetumu, špakteles
šuvēm un sausās apdares malām veido
armējumu ar fermacellTM auduma lenti.
Līmētām šuvēm un sausās apdares malām
ar sloksni fermacell® Papier-Bewehrungsstreifen papildu armējuma var nebūt.

Sienu plāksnes/flīzes
Uz fermacell® ģipššķiedru plāksnēm
jebkuras plāksnes, kas ir izgatavotas no
keramiska materiāla vai plastmasas,
var vienkārši klāt ar plānās līmes kārtas
metodi. Svars kopā ar flīžu līmi: līdz
50 kg/m2.

Sīkāku informāciju skatīt
rokasgrāmatā „fermacell®
Gipsfaser-Platten im Trockenbau”.
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Padoms
Īpaši augsta skaņas izolācijas līmeņa nodrošināšanai
vēlams paredzēt dubulto statņu sienu.

3.7. Kontrolsaraksts

✔
Kāda slodze sienai jānes?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ✔
Vai sienā ir paredzētas atveres?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ✔
Kādi grīdas segumi ir paredzēti?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ✔
Vai griestu nestspēja ir pietiekama?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ✔
Kādas prasības tiek noteiktas attiecībā uz skaņas izolāciju un ugunsdrošību? �������������������������������������������� ✔
Kādas instalācijas ir paredzētas uzstādīt sienā? ����������������������������������������������������������������������������������������������

Papildinformāciju attiecībā uz starpsienām skatīt:
tiešsaistē:
·· www.cel.lv
·· www.fermacell.com

rokasgrāmatā:
·· „fermacell® Gipsfaser-Platten im Trockenbau –
Planung und Verarbeitung”

SILTUMIZOLĀCIJA

04. Siltumizolācija
4.1. Izstrādājumi siltumizolācijai
Fermacell® bēniņu un pagrabu griestu
izolācijas elements N+F
·· Ātra un vienkārša ieklāšana ar spunde/
grope savienojumiem, kas neveido
aukstuma tiltus, nav jālīmē
·· Izcilas siltumizolācijas īpašības – jau 		
ar 120 mm biezumu EPS siltumizolācijas
materiālu WLG 031 tiek izpildīta siltuma
caurlaidības koeficienta prasība atbilstoši
EnEV 2014
·· Stabils, tūlīt var noslogot, īpaši piemērots
žāvētavai un mantu glabātavai
·· Viegli lietot un vienkārši transportēt, 		
pateicoties praktiskajam izmēram
1000 x 500 mm

Fermacell® kompozīta panelis
·· Izcilas siltumizolācijas īpašības, pieejami
divi dažādi biezumi
·· Ieklāšana taupa laiku un izmaksas
·· Stabils, triecienu elastīgs, ar izturīgām
malām un neveido termiskos tiltus
·· Viegli izmantojams, pateicoties praktiskajam izmēram 1500 x 1000 mm
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4.2. Fermacell® bēniņu elements N+F
Fermacell® bēniņu elementu N+F izmanto,
lai uzlabotu augšējā stāva griestu siltuma
izolāciju atbilstoši enerģijas taupīšanas
likumam EnEV 2014, kas ar dažiem
izņēmumiem neapsildāmu bēniņu gala
komponentiem nosaka minimālo siltuma
izolāciju 0,24 W/[m2K].
Efektīvā siltumizolācijas pasākuma
ieguvums ir stabila, noslogojama un
tūlīt izmantojama grīdas virsma, ko var
izmantot, piemēram, veļas žāvēšanai
vai mantu uzglabāšanai. Lai nepieļautu
virsmas nodilšanu, iesakām nokrāsot to ar
ģipššķiedru plāksnēm piemērotu krāsu.

Priekšrocības
·· Ātra un vienkārša ieklāšana, pateicoties
spunde/grope savienojumiem (N+F),
neveidojot termiskos tiltus, un bez līmēšanas
·· Izcilas siltumizolācijas īpašības 		
(EPS DEO 100 WLG 0311)
·· Siltumizolācijas darbi neietekmē 		
apakšējo stāvu dzīvojamās telpas
·· Mitruma un temperatūras nejutīgs, 		
pateicoties fermacell® ģipššķiedru plāksnei
·· Būvmateriālu klase B1 (atbilstoši DIN 4102-1)
·· Stabils, uzreiz var noslogot, īpaši piemērots bēniņu grīdai ar nelielu noslogojumu
·· Vēlāk var izbūvēt kā dzīvojamo telpu,
izmantojot fermacell® bēniņu siltumizolācijas elementus EPS 035 DEO 150 un 		
pastiprinot ar fermacell® ģipššķiedru 		

·· Ar 120 mm biezuma siltumizolācijas 		
materiālu WLG 031 tiek izpildīta siltuma
caurlaidības koeficienta prasība
0,24 W/[m2K] atbilstoši EnEV 2014
Maksimāli nepieciešamais siltumizolācijas
materiāla WLG 031 biezums ir 140 mm.

plāksnēm

4.2.1. Klāšana un apstrāde

Klāj virzienā no labās uz kreiso pusi, veidojot savienojumus. Pirmajai rindai gareniski nozāģē izvirzītās
spundes.

Pateicoties praktiskajiem spunde/grope savienojumiem, elementu iebīdīšana ir vienkārša. Bez papildu
līmēšanas un skrūvēšanas.

Attiecīgo rindas galējo elementu vajadzīgajā garumā
nozāģē ar vienrokas zāģi. Atlikušais gabals ir
nākamās rindas pirmais elements.

Ar pirmās rindas atlikumu sāk otro rindu. Jāņem
vērā, ka savienojumu nobīdei ir jābūt vismaz
200 mm (jāizvairās no krustveida savienojumiem).

Kad viss laukums ir ieklāts, atvērtos malu un
salaidumu savienojumus noslēdz, piemēram, ar
montāžas putām, jo pretējā gadījumā var veidoties
termiskie tilti.

Ja vēlāk bēniņi tiek pārbūvēti par dzīvojamo telpu,
uz bēniņu grīdas elementiem* vienā kārtā ieklāj
un pieskrūvē fermacell® ģipššķiedru plāksnes
(ievērojot ieklāšanas instrukcijas)

* Attiecas tikai uz elementiem ar siltumizolācijas
materiālu ar spiedes stiprību EPS DEO 150 kPa

SILTUMIZOLĀCIJA
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Betona biezuma aprēķina piemērs, izmantojot fermacell® bēniņu un pagrabu griestu izolācijas elementu N+F (WLG 031), kura biezums ir 130 mm
Biezums

Siltumvadītspēja

Siltumcaurlaidības pretestība R

(m)

(W/mK)

(m²K/W)
0,10 (termiskā pretestība RSI)

Iekšpuse
Apmetums

0,01

0,87

0,01

Betons

0,14

2,10

0,07

0,12

0,031

3,87

0,01

0,32

0,03

Cietās putas
Fermacell

Betona slānis

®

ģipššķiedru
plāksne

Fermacell® bēniņu un pagrabu griestu izolācijas
elements N+F, biezums = 130 mm

Ārpuse

0,04 (termiskā pretestība RSE)

Griestu siltuma
caurlaides pretestība

4,12

Siltuma caurlaides
koeficients

0,24 W/[m2K]

Pārklājuma siltuma zudums tagad ir
tikai aptuveni 20% salīdzinājumā ar
sākuma situāciju.

4.3. Fermacell® pagrabu griestu izolācijas elements N+F
Ja pagraba griesti ir tīri, līdzeni un sausi, praktiskie fermacell® pagrabu griestu izolācijas elementi N+F var parūpēties par lielisku siltuma
izolāciju. Jau 120 mm biezs elements WLG 035 uz betona griestiem ar rādītāju 0,30 W/[m2K] izpilda siltuma caurlaidības koeficienta prasību
atbilstoši EnEV 2014. Ar elementiem ir viegli strādāt arī pie griestiem.
4.3.1. Ieklāšana un apstrāde

Pirmajai rindai gareniski nozāģē izvirzītās SPUNDES.
Ieklāšana notiek no kreisās puses uz labo pusi
gareniskā rindā. Ievērot, lai pamīšus izvietoto garo
malu savienojumiem nobīde ir vismaz 200 mm.
Izvairīties no krustveida šuvēm.

Atkarībā no biezuma elementus piestiprina ar
vismaz diviem piemērotiem stiprinājuma līdzekļiem.
Šim nolūkam iepriekš elementam izurbj caurumus
dībeļiem.
Piestiprināšanai ir piemēroti atbilstoši siltumizolācijas
dībeļi, kas neveido termiskos tiltus.

Attiecīgo rindas galējo elementu vajadzīgajā
garumā nozāģē ar vienrokas zāģi. Atlikušais gabals
ir nākamās rindas pirmais elements. Kad viss
laukums ir ieklāts, atvērtos malu un salaidumu savienojumus noslēdz, piemēram, ar montāžas putām,
lai neveidotos termiskie tilti.

4.3.2. Fermacell® bēniņu un pagrabu griestu izolācijas elementa N+F tehniskie dati un sortiments
Elementa
biezums

(mm)

Konstrukcija

Fermacell® ģipššķiedru plāksne (mm)

Siltumizolācijas
materiāls
(mm)

Izmēri

Būvmateriālu
klase saskaņā
ar DIN 4102

Siltumcaurlaidības
pretestība

(mm)

(kN/m2)

(m²K/W)

Fermacell® bēniņu grīdas un pagrabu griestu izolācijas elements ar siltumizolācijas materiālu WLG 031 (EPS 031 DEO 100)
130

10

120

1000 × 500

apm. 0,13

B1

3,90

Fermacell® bēniņu grīdas un pagrabu griestu izolācijas elements ar siltumizolācijas materiālu WLG 035 (EPS 035 DEO 150)
120

10

110

1000 × 500

apm. 0,15

B1

3,17

150

10

140

1000 × 500

apm. 0,16

B1

4,03

Būvmateriālu klase B1 (zema uguns izplatība) atbilstoši DIN 4102-4; MPA Braunschweig
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4.4. Fermacell® kompozīta panelis
Fermacell® kompozīta paneļus
galvenokārt izmanto ārsienu iekšpuses
mūra papildu siltināšanai un uz sienām
starp telpām ar lielām temperatūru
atšķirībām. Tas ir lēts risinājums, jo īpaši
salīdzinājumā ar dārgo papildu ārsienu
siltināšanu.
Priekšrocības
·· Enerģijas izmaksu ietaupījums
·· Patīkams klimats dzīvesvietā
·· Stabils, triecienu elastīgs un ar 		
izturīgām malām
·· Ātri un viegli uzstādīt
·· Vienkārši veidot savienojumus
·· Līmē tapetes bez gruntēšanas
·· Iespējams klāt flīzes ar plānās līmes 		
kārtas metodi.
4.4.1. Uzstādīšana uz mūra ar
				 līmēšanas metodi
Nosacījums paneļu līmēšanai ar fermacell® montāžas līmi (lietošanas instrukciju skatīt uz iepakojumu) ir nestspējīga,
tīra pamatne. Tai ir jābūt sausai un
pietiekami izturīgai, pēc iespējas līdzenai
un bez rukumiem, izolētai no iespējama
mitruma un pasargātai pret lietusgāzēm.
Māls un māla apmetums pamatnei nav
piemēroti. Par cietajām putām papildus
jākonsultējas. Nokritis apmetums, veca
krāsa, tapešu atlikumi, tapešu līme,
veidņu eļļas un netīrumi pirms paneļu
uzstādīšanas ir jānotīra. Ja ir paredzēts
estriha grīda, fermacell® kompozīta

Uzklāj montāžas līmi

paneļus ar montāžas līmi drīkst uzstādīt
un šuvot tikai pēc estriha atdzišanas.
4.4.2. Šuvošana
Fermacell® kompozīta panelim (1500 x
1000 mm) aptuveni 2,5 mm ir izvirzīts
siltumizolācijas materiāls. Tādējādi klājot
starp paneļiem veidojas šuvei nepieciešamais attālums 5–7 mm. Piegriežot
jāraugās, lai šis attālums tiktu ievērots.
Siltumizolācijas materiālā izveidojusies
atstarpe kalpo kā termiskais tilts, kas ir
jāaizpilda ar izolācijas materiālu. Šuves
aizpilda ar īpašo špakteli fermacellTM

Fugenspachtel (lietošanas instrukciju
skatīt uz iepakojuma).

4.4.3. Virsmas
·· Krāsotu virsmu iegūšanai var izmantot 		
parastās, piemēram, lateksa, dispersijas
vai emaljas krāsas. Priekšroka dodama 		
sistēmām ar zemu ūdens saturu.
·· Visas tapetes var līmēt ar parastajām
tapešu līmēm. Līmējot biezas,
piemēram, vinila tapetes, izmanto līmi
ar zemu ūdens saturu.
·· Jebkuras plāksnes, kas ir izgatavotas no
keramiska materiāla vai plastmasas,
var vienkārši klāt ar plānās līmes kārtas
metodi, ievērojot flīžu ražotāja instrukciju.
·· Ģipššķiedru un ģipša plāksnēm
piemērotus plānos apmetumus ar 		
minerālu saistvielām, kā arī mākslīgo 		
sveķu apmetumus var lietot atbilstoši 		
ražotāja instrukcijai.

4.4.4. Fermacell® kompozīta paneļu tehniskie dati un sortiments
Elementa
biezums

(mm)

Konstrukcija
Fermacell®
ģipššķiedru plāksne
(mm)

Siltumizolācijas
materiāls
(mm)

Izmēri

Siltumcaurlaidības
pretestība

(mm)

R [m2K/W]

Fermacell® kompozīta panelis ar siltumizolācijas materiālu WLG 040
30

10

20

1500 × 1000

0,53

40

10

30

1500 × 1000

0,78

Svars: aptuveni 11,5–12,5 kg/m², aptuveni 17,5–18,5 kg uz plāksni

Piespiež un pielāgo

Izveidots stūris

SILTUMIZOLĀCIJA

Padoms
Pirms jaunas apkures sistēmas plānošanas būtu
jāveic ēkas siltumizolācija. Tā var samazināt apkures
sistēmas ierīkošanas un ekspluatācijas izmaksas.

4.5. Kontrolsaraksts siltumizolācijai

✔
Vai ir nepieciešams pieaicināt enerģijas konsultantu? ������������������������������������������������������������������������������������ ✔
Kā, piemēram, bēniņu telpas tiks izmantotas pēc modernizācijas?���������������������������������������������������������������� ✔
Ievērot būvfizikas detaļas (piemēram, tvaika difūziju, vēja necaurlaidību) ���������������������������������������������������� ✔
Vai ir ņemti vērā iespējamie telpas zudumi (siltumizolācijas materiālu biezumi)?���������������������������������������� ✔
Ievērot EnEV noteikumus!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Papildinformāciju attiecībā uz starpsienām skatīt:
tiešsaistē:
·· www.cel.lv
·· www.fermacell.com
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05. Grīdas
5.1. Fermacell®
grīdas elementi
Ar fermacell® ģipššķiedru grīdas
elementiem racionāli var izveidot
augstas kvalitātes grīdas. Attiecībā uz
lietošanas jomu tās var salīdzināt ar
parastām, monolītām grīdas sistēmām
un to priekšrocība ir nelielais svars,
kā arī sausa un ātra uzstādīšana (bez
laika zaudēšanas žāvēšanai, kas šajā
gadījumā nav nepieciešama).
Fermacell® ģipššķiedru grīdas elementus veido divas salīmētas 10 un
12,5 mm biezas fermacell® ģipššķiedru

Fermacell® grīdas elements
izturīgām, stabilām grīdām

Fermacell® grīdas elements ar minerālvati
teicamai aizsardzībai pret trieciena skaņu

ID 0509 - 13701 - 008

plāksnes. Abas plāksnes ir izvietotas
ar savstarpēju nobīdi, veidojot 50 mm
platu pusspundi. Elementu izmēri ir
1500 x 500 mm (ar 0,75 m² pārklājamo
laukumu).
Fermacell® ģipššķiedru grīdas
elementi tiek piedāvāti ar un bez
dažādiem siltumizolācijas materiālu
laminējumiem. Klāj peldoši, savstarpēji
savienojot.

Fermacell® grīdas elements ar kokšķiedras
izolāciju teicamai aizsardzībai pret trieciena skaņu

ID 0509 - 13701 - 009

Fermacell® grīdas elements ar polistirola
cietajām putām teicamai siltumizolācijai

GRĪDAS

5.2. Pamatne un
sagatavošana
Lai klātu fermacell® grīdas elementus,
principā ir nepieciešams balstījums
pa visu virsmu un nestspējīga, sausa
pamatne. Fermacell® grīdas elementus
var izmantot uz turpmāk minētajiem
pārsegumiem.
Monolītais pārsegums
Ja būvelements satur atlikušo (kodola) mitrumu, ar PE foliju (0,2 mm) ir
jāaiztur kapilārais mitrums pamatnē. Ja
būvelements nesatur atlikušo mitrumu, no PE folijas starp diviem stāviem
monolītā pārseguma gadījumā var
atteikties.
Monolītais pārsegums, kas nav pagraba,
vai pagraba grīdas plāksne
Elementi, kas saskaras ar augsni, grīdas
un sienu zonā pastāvīgi jāsargā pret
kapilāro mitrumu. Parasti būvējot ēku,
veido izmantojamās telpas ārpuses
izolāciju.

Koka siju pārsegums ar augšējo dēļu
apšuvumu
Koka siju griestu augšējais apšuvums
var būt spundētie dēļi vai koka paneļi.
Modernizējot vecas ēkas, pirms
fermacell® grīdas elementu klāšanas
ir jāpārbauda koka siju griestu konstrukcijas stāvoklis un, ja nepieciešams,
jāsalabo (piemēram, jāpieskrūvē vaļīgi
dēļi). Pamatne nedrīkst būt kustīga.
Koka siju pārsegums ar nesošu starpkonstrukciju
Nelielā montāžas augstumā pastāv
iespēja siju augstumā vai zemāk uzstādīt
nesošu starpkonstrukciju. Vienādu
augstumu gadījumā, ja konstrukcija ir
līdzena, uzreiz var klāt fermacell® grīdas

Tērauda profila lokšņu pārsegums
Fermacell® grīdas elementu pilnas virsmas atbalstu šāda veida pārsegumiem
var iegūt, ieklājot nesošu, slodzi sadalošu
koka paneli. Šo koka paneli liek tieši uz
tērauda profila loksnes. Ugunsdrošībai,
iespējams, papildus ir nepieciešama
fermacell® ģipššķiedru plākšņu kārta
vai fermacellTM sausais izlīdzinošais
savienojums.
Tērauda siju pārsegums
Tērauda sijas un pamatne iepriekš
ir jāaprēķina. Pārseguma pamatni
veido uz koka paneļiem (d ≥ 16 mm),
saplākšņiem, betona vai līdzīgiem
materiāliem.

elementus. Zemāk uzstādītas sijas var
pildīt ar fermacellTM beramo grīdas
materiālu. Sijām statiski jāpārbauda
slodžu nestspēja.

5.2.1. Augstumu izlīdzināšana
Lai nodrošinātu fermacell® grīdas elementu pilnas virsmas klājumu, var veikt līmeņu izlīdzināšanu.

FermacellTM pašizlīdzinošais
savienojums
Augstumu izlīdzināšanai no 0 līdz 20 mm
·· Pašizlīdzinoša
·· Ātri sacietē: aptuveni pēc 3 stundām 		
var kāpt virsū, var pārklāt aptuveni pēc
24 stundām
·· Augsta stiprība: noturība pret krēslu 		
riteņiem jau 1 mm biezumā

FermacellTM sausais izlīdzinošais
savienojums
Augstumu izlīdzināšanai no 10 līdz 60 mm
(dzīvojamā zonā līdz 100 mm)
·· Ātri un viegli strādāt
·· Ar augstu slodzes izturību: granulas 		
savstarpēji saķeras
·· Neliels svars: var izmantot arī uz viegliem
pārsegumiem

FermacellTM beramais
izlīdzināšanas savienojums
Augstumu izlīdzināšanai no 30 līdz 2000 mm
·· Ātri sacietē: aptuveni pēc 6 stundām var
kāpt virsū, var pārklāt aptuveni pēc		
24 stundām
·· Ūdens noturīga: izcili piemērota mitrām
telpām
·· Nenosēžas un ar augstu slodzes izturību:
cementa saķere
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5.2.2. Īsā instrukcija: lielāku nelīdzenumu izlīdzināšana ar fermacellTM sauso izlīdzinošo savienojumu
1. Aizsardzība pret mitrumu

2. Kā noteikt pildījuma augstumu

3. Nolīdzināšana

Koka sijām ieklāj fermacellTM līdzekli aizsardzībai
pret mitrumu, betona grīdām – atkarībā no detaļas
mitruma ieklāj PE foliju.

Paredzētajā augstumā uzber divus paralēlus vaļņus.
Uz vaļņiem novieto līdzināšanas latu (piemēram,
fermacellTM līdzināšanas komplektu)

Pēc nolīdzināšanas noņem šablonus un klāj fermacell® grīdas elementus. Lai neizjauktu nolīdzināto
pildījumu, izmanto saliņas, piemēram, fermacell®
ģipššķiedru plāksnes > 500 x 500 mm.

5.2.3. FermacellTM šūnveida plāksne
Koka siju konstrukcijām nesošā pārseguma
nelielās masas dēļ bieži ir nepietieka-

Klāšana un apstrāde
FermacellTM grīdas plāksnes klāj visā
laukumā uz nesošo pārsegumu. Pēc tam
šūnas piepilda ar fermacellTM sauso šūnu
savienojumu.

Fermacell® grīdas elementi
Uz fermacellTM sausā šūnu savienojuma
soļu radītā trokšņa izolācijas nolūkā klāj
tikai fermacell® grīdas elementus ar
kokšķiedras (10 mm) vai minerālu vati
(10 vai 20 mm).

ma skaņas izolācija. Izmantojot īpašo
fermacellTM sauso šūnu savienojumu,
tiek palielināta konstrukcijas masa, un
savienojumā ar virsū uzklātajiem grīdas
elementiem uzlabojas skaņas izolācija.
FermacellTM šūnveida plāksnes izmanto
koka siju griestiem jaunbūvēs un vecu ēku
modernizācijā.

Fermacell šūnveida izolācijas sistēma

Pildīšanu sāk no durvīm un uzmanīgi iet
pāri piepildītajām šūnām. FermacellTM sauso šūnu savienojumu izlīdzina vienā līmenī
ar šūnām, veidojot līdzenu pamatni.

Ieklāj FermacellTM Estrich-Waben

Iepilda FermacellTM Wabenschüttung un izlīdzina

Norāde:
Aktuālos papildu siltumizolācijas ieteikumu sarakstus skatiet mūsu interneta vietnē: www.cel.lv vai www.fermacell.com

GRĪDAS

Rokasgrāmatu par grīdas elementiem uz siltās grīdas sistēmām “fermacell® Estrich-Elemente auf Fußbodenheizungs-Systemen” papildu informācijas iegūšanai
varat lejupielādēt vietnē www.cel.lv vai www.fermacell.com

5.2.4. Papildu siltumizolācijas materiāli
Fermacell® ir sagatavojis nesaistošus
ieteikumu sarakstus ar siltumizolācijas
materiāliem, kas ir piemēroti savienojumā
ar 25 mm biezo fermacell® grīdas elementu 2 E 22 un Powerpanel TE.
Taču jāņem vērā, ka, izmantojot
alternatīvus siltumizolācijas materiālus,
fermacell® grīdas elementu izmantošanas joma var mainīties.
Uz koka siju konstrukcijām skaņas
izolācijas dēļ nav ieteicams izmantot
cieto putu plāksnes, piemēram, no polistirola. Šiem griestiem labāk piemērotas
ir spiedienu noturīgās kokšķiedru vai
minerālu vates izolācijas plāksnes. Ja uz

fermacellTM sauso izlīdzinošo savienojumu ir paredzēts klāt piemērotas fermacell® minerālvates izolācijas plāksnes,
starp fermacellTM sauso izlīdzinošo
savienojumu un fermacell® minerālvates
izolācijas plāksnēm ir nepieciešamas
10 mm biezas fermacell® ģipššķiedru
plāksnes.

Attiecībā uz ierīkošanu un apstrādi
obligāti jāievēro siltās grīdas sistēmas
ražotāja instrukcija.

5.2.5. Siltā grīda
Silto grīdu ļoti vienkārši un ekonomiski var ieklāt ar sauso grīdas sistēmu.
Tādā gadījumā atkrīt ilgais žūšanas un
reakcijas laiks, sākotnējais paaugstinātā
mitruma daudzums un parastās grīdas
lielais svars. Siltās grīdas sistēmai, parasti karstā ūdens sistēmai, savienojumā
ar sauso estrihu ir jābūt ražotāja atļaujai.

5.3. Klāšana un apstrāde
Perimetra lente
Visi blakus esošie elementi (piemēram,
sienas, statņi, apkures caurules) no
grīdas seguma ir jānodala, piemēram, ar
fermacellTM perimetra lenti.
Klājot grīdas elementus, malu izolācijas
sloksnes nedrīkst saspiest.
Slokšņu izvirzījumus noņem tikai pēc
grīdas seguma ieklāšanas.
Klāšanas shēma Nr. 1
Fermacell® grīdas elementus klāj no
kreisās uz labo pusi, veidojot savienojumus (šuvju nobīde ≥ 200 mm). Nedrīkst
veidoties krustveida savienojumi.

1. rinda, 1. elements
Izvirzīto spundi nozāģē šķērsvirziena un
garenvirziena pusē.
2. elements
Izvirzīto spundi nozāģē tikai garenvirziena
pusē.
3. elements
Piegriež garumu. Pēc tam nogriež
izvirzīto spundi garenvirziena pusē. Ar
atlikušo gabalu var turpināt klāt otro
rindu. Atlikušā gabala malas garumam
ir jābūt vismaz 200 mm.

Klāšanas shēma Nr. 1 – klāj virzienā uz durvīm

Klāšanas shēma Nr. 2
Šī klāšanas shēma ir labi piemērota
grīdas elementu klāšanai uz fermacellTM
sauso izlīdzinošo savienojumu. Grīdas
elementu klāšanu var sākt no durvju
zonas.

Klāšanas shēma Nr. 2 – klāj virzienā no durvīm
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Izvieto fermacell perimetra lenti un rūpīgi iespiež
stūros

Nozāģē ieklātās pirmās rindas izvirzīto spundi

Klāj fermacell® grīdas plāksnes

Spundes zonā uzklāj fermacell® grīdas līmi

Fermacell grīdas plāksnes salīmē, pilnībā aizpildot
šuves

Desmit minūtēs saskrūvē vai sastiprina ar īpašām
izplešanās skavām

5.4. Grīdas segumi
5.4.1. Tekstils, PVH, korķis, paklājs un 		
citi elastīgi grīdas segumi
Pirms plānu grīdas segumu (tekstila, PVH
u. c.) slokšņu klāšanas ir jāveic fermacell
grīdas sistēmu špaktelēšana vai nivelēšana
pilnā laukumā. Bieziem paklājiem,
piemēram, ar putu pamatni, parasti pietiek, ja viegli nogludina savienojumu zonu
un nošpaktelē savienotājlīdzekļus. Klājot
pašlīmējošās paklāju flīzes, ir ieteicams
nogruntēt (piemēram, ar dziļumgrunti fermacellTM Tiefgrund). Biezu grīdas segumu
līmēšanai ir ieteicams izmantot līmi ar
zemu ūdens saturu.
5.4.2. Keramikas un dabīgā akmens
flīžu klāšana
Flīžu līmēšanas sistēmai ir jābūt
piemērotai attiecīgajai grīdas sistēmai
un jāsaņem ražotāja apstiprinājums
konkrētajam gadījumam. Flīzes jebkurā
gadījumā klāj ar atvērto šuvi. Flīzes
nedrīkst cieši saspiest.

Flīžu izmēri (standarts)
Fermacell® ģipššķiedru plāksnēm un Po-

werpanel TE grīdas elementiem keramikas un dabīgā akmens flīžu malu garums
nedrīkst pārsniegt 330 mm un terakotas
– 400 mm. Ja soļu skaņas izolācijai izmanto
līdzekļus no minerālvates vai ar minerālvati
laminētus fermacell® grīdas elementus,
dabīgā akmens un terakotas flīžu izmantošana nav pieļaujama.
Lielformāta flīzes
Ja vairumā gadījumu, izmantojot parasto
sauso estrihu, maksimālais flīžu izmērs
ir 330 x 330 mm, ar fermacell® grīdas
elementiem var izmantot arī lielformāta
glazētas keramikas un dabīgā akmens
flīzes.

Papildinformāciju skatiet rokasgrāmatā par grīdu sistēmām “fermacell® Bodensysteme – Planung und Verarbeitung”.

GRĪDAS

Padoms
Grīdas čīkstēšanu var novērst, papildus saskrūvējot
un ieklājot plūstošo estrihu.

5.5. Kontrolsaraksts grīdām

✔
Vai pārklājums ir gluds? Vai dēļi nav izbīdījušies? Neapstrādāts betons?������������������������������������������������������ ✔
Vai ir jāveic augstumu izlīdzināšana? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ✔
Vai grīdas konstrukcijā ir jāierīko instalācijas vadi?������������������������������������������������������������������������������������������ ✔
Vai ir jāņem vērā skaņas tehniskās īpatnības?�������������������������������������������������������������������������������������������������� ✔
Vai ir paredzēta siltā grīda? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ✔
Kādi grīdas segumi ir paredzēti?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ✔
Vai dēļu grīda vēl ir lietojama? Vai tā ir nestspējīga (nelokās un nečīkst)? ����������������������������������������������������

Papildinformāciju attiecībā uz starpsienām skatīt:
tiešsaistē:
·· www.cel.lv
·· www.fermacell.com

rokasgrāmatā:
·· „fermacell® Bodensysteme – Planung und Verarbeitung”
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06. Mitrās telpas
6.1. Fermacell® Powerpanel
izstrādājumi
Fermacell® Powerpanel ir vieglbetona
būvpanelis uz cementa bāzes ar sendviča
struktūru un abpusēju pārklājuma
armējumu no sārmizturīga stiklšķiedras
sieta. Tiem ir daudz priekšrocību sienu un
grīdu konstrukcijās, kas ir pakļautas lielam
mitrumam.
Izmantošanas jomas
Iekštelpās sienām un griestiem, piemēram:
·· mājokļa mitrajās telpās
(vannas istaba, duša);
·· sabiedriskās vietās (peldbaseini, 		
sanitārās telpas, spa);
·· komerciālās zonās (pienotavas, alus 		
darītavas, ēdināšanas bloki).

Fermacell® Powerpanel H2O
Piemērots sienām un griestiem mitrās
telpās ar pastāvīgu un augstu mitrumu,
piemēram, vannas istabās, spa telpās,
dušas telpās un sanitārajās telpās.

ID 1211 - 13701 - 016

Fermacell® Powerpanel TE
Grīdas elementi mitro telpu konstrukcijām
bez barjerām. Elementi ir īpaši piemēroti
grīdām ar augstu mitruma iedarbību.
Grīdas ar notekām vienā līmenī var izbūvēt,
izmantojot īpašos „dušas elementus”.

Priekšrocības
·· pastāvīga ūdens izturība
·· pilnīgi blīva sistēma
·· mitro telpu konstrukcijas bez barjerām
·· gatavs pārklāšanai pēc 24 stundām
·· piemērots arī siltās grīdas sistēmām

Grīdas notekas sistēma fermacellTM
Powerpanel Bodenablauf-System

Krituma komplekts
fermacellTM Gefälle-Set 2.0

MITRĀS TELPAS

6.2. Powerpanel H2O
sienas
6.2.1. Pamatne
Vieglas starpsienas, apdares augšējo kārtu
un šahtu sienas, kā arī piekārtos griestus
veido metāla vai koka karkass un apdares
materiāls, un koka apšuvums. Plāksnes
un karkasa saite un savienojums ar blakus
esošajiem būvelementiem nodrošina
nepieciešamo stabilitāti. Atkarībā no
konkrētā izpildījuma šīs konstrukcijas var
pildīt ugunsdrošības, siltuma, mitruma un
skaņas izolācijas prasības.
Papildinformāciju attiecībā uz griestu
pamatņu veidošanu skatīt rokasgrāmatas
„fermacell® Powerpanel H2O – die Nass-

raumplatte – Planung und Verarbeitung”
10. sadaļā.

6.2.2. Metāla karkass
Ideālā gadījumā sienu un griestu pamatņu
veidošanai tiek izmantoti standartizēti
metāla profili (DIN EN 14195) no 0,6 mm
tērauda loksnēm. Attiecīgo izturīguma un
korozijas aizsardzības klasi skatīt DIN EN
13964.
Pie sienām UW profilus piestiprina ar
atbilstošiem sastiprināšanas līdzekļiem.
Tas attiecas arī uz CW profiliem, kas
ir jāpiestiprina pie blakus esošajiem
būvelementiem.
·· Sastiprinājumu punktu attālums:		
horizontāli ≤ 700 mm;
vertikāli ≤ 1000 mm.
·· Nelīdzenu blakus esošo būvelementu un
paaugstinātu ugunsdrošības un skaņas
izolācijas prasību gadījumā attālumus
starp sastiprināšanas līdzekļiem samazina.

CW statņu profilus vertikāli ievieto UW
profilos un ielāgo.
Maksimālais attālums starp statņiem
ir 600 mm (attiecas arī uz vienā kārtā
apdarinātu sienas laukumu flīzēšanu).
CW profilu garumu piegriež ar nelielu
atstarpi, lai uzņemtu nelielas deformācijas.
Tiem vismaz 15 mm ir jāiesniedzas griestu
savienojuma profilā un jābalstās uz grīdas
savienojuma profila.

6.2.3. Koka karkass
Saistībā ar Powerpanel H2O konstrukciju
lietošanas jomām koka karkasiem tiek noteiktas ļoti īpašas prasības. Projektēšanas
speciālistiem tās ir jāņem vērā, nosakot izmantojamos būvmateriālus un atbilstošos
aizsardzības pasākumus.
Vispirms savienojumu brusas ar atbilstošiem sastiprināšanas līdzekļiem vienā
plaknē piestiprina pie griestiem un grīdas.
Vertikālo būvelementu savienojumu veido,
izmantojot pielāgotus koka statņus.
Sastiprinājumu punktu attālums un
maksimālais attālums starp statņiem ir
tāds, kā norādīts 6.2.2. punktā.
6.2.4. Uzstādīšana
12,5 mm biezo Powerpanel H2O plāksni
montē uz pamatnes maksimāli 625 mm
attālumā. Plāksnes piegriež aptuveni
10 mm īsākas nekā telpas augstums.

Pirmā plāksne
·· Ar Powerpanel H2O skrūvēm piestiprina
pie CW statņu profila.
·· Uz vertikālās plāksnes malas uzklāj 		
fermacellTM šuvju līmi vai greenline šuvju
līmi.
Nākamās plāksnes
·· Novieto vienā virzienā, lai plākšņu malas
augšpusē sadurtos.
·· Starp abām plāksnēm uz leju izveidojas
10–15 mm ķīļveida sprauga.
·· H2O plāksni aptuveni 80 mm zem virsējās

··

··
··

··

Plāksnes ar fermacell® Powerpanel H2O
pašurbjošām skrūvēm ar attālumu 20 cm
piestiprina karkasam.

malas ar Powerpanel H2O skrūvi 		
pieskrūvē pie CW statņu profila.
Noņemot starpplākšņu atbalstu, 		
plāksnes piespiežas viena otrai. 		
Līme tiek saspiesta, un šuve ir blīva.
Plāksni vienmēr piestiprina no augšas
uz leju.
Ja nepieciešams, sienu tukšumos un, ja
ir, izolācijas materiālā, ierīko instalācijas
(ņemot vērā būvfiziku).
Pretējo sienas pusi – kā iepriekš 		
aprakstīts – apdarina ar Powerpanel H2O.

Uz plāksnes malām uzklāj fermacellTM
līmi un pēc tam montē nākošo plāksni.
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6.2.5. Šuvju veidošanas metodes
Lai savienotu divas Powerpanel H2O
plāksnes ārējā slāņa līmenī, pastāv
divas dažādas šuvju veidošanas
metodes.

Atkarībā no telpas temperatūras un
gaisa mitruma līme sacietē aptuveni
12–36 stundās.

Līmes tehnoloģija, izmantojot
plāksnes ar taisnleņķa malu, un
špakteles šuves tehnoloģija, izmantojot plāksnes ar noplacinātu sausās
apdares (TB) malu.

6.2.6. Špakteles šuves plāksnēm ar
		 noplacinātu (TB) malu
Alternatīvi minētajām šuvju veidošanas tehnoloģijām fermacell®
Powerpanel H2O plāksnes var
savienot arī bez līmes šuves, cieši
saspiežot un pēc tam nošpaktelējot.

Līmēta šuve
Fermacell® Powerpanel H2O plākšņu
savienošanai uz sienas un griestiem
ir ieteicams izmantot līmes šuves
tehnoloģiju. Lai iegūtu nepieciešamo
spēcīgo šuvju savienojumu, plākšņu
iekšējās malas salīmē ar fermacellTM

Divas plāksnes ar TB malu cieši
saspiež. Sastiprina bez sprieguma,
izmantojot parastos sastiprināšanas
līdzekļus standarta attālumos. TB
malas zonā ievieto pašlīmējošo
fermacellTM armējošo lenti. Pirms
špaktelēšanas fermacellTM armējošo

šuvju līmi.

lenti uzlīmē uz sausās apdares
malas. Pēc tam fermacell® Powerpanel šuvju špakteli piespiežot
caur armēšanas lentes acīm iespiež
šuves pamatnē un piepilda visu
saplacinājuma zonu.
Alternatīvi armēšanas lenti var ievietot špaktelē. Šādā gadījumā vispirms
špakteli ieklāj noplacinātajā šuves
zonā un uzliek auduma lenti. Tad atkal klāj špakteli, lai audums iegultos.
Kad šuvju špaktele ir izžuvusi, šuves
zonu atkarībā no virsmas kvalitātes
var nolīdzināt ar otro špakteles slāni,
izmantojot lietošanai gatavo Powerpanel finiša špakteli.

Šuves maksimālais platums
nedrīkst pārsniegt 1 mm.

Alternatīvi mājsaimniecībās līdz
ūdens iedarbības klasei W1-I saskaņā
ar DIN 18534 var izmantot fermacellTM
greenline līmi.
Patēriņš uz plāksnes šuves metru
ir 20 ml. Līmētām šuvēm ir vēlams
izmantot rūpnīcā piegrieztās plākšņu
malas. Montāžas gaitā piegrieztās
Powerpanel H2O plāksnes zāģē ar
asām malām un pilnīgi taisnas. Veidojot līmes šuves, ir jānodrošina, ka
plākšņu malas ir bez putekļiem. Līmi
klāj plāksnes malas vidū, nevis uz
pamatnes. Svarīgi, lai, saspiežot abu
plākšņu malas, līme pilnībā aizpildītu
šuvi (līme uz šuves ir redzama).

Ja virsmu pārklās ar flīzēm vai dabīgo
akmeni, šuvju špaktelēšanai Powerpanel šuvju špakteli var aizstāt arī ar
fermacell® flīžu līmi. Tehnoloģiskais
process ir tāds pats kā izmantojot Powerpanel šuvju špakteli.
Nenoplacinātās plākšņu malas parasti
salīmē ar fermacell® šuvju līmi vai

Līmē

Noņem lieko

fermacell® šuvju līmi greenline (skatīt
informāciju attiecībā uz līmes šuvi).
Horizontālās šuves
Horizontālās šuves var samazināt
brīvi stāvošu sausās būves konstrukciju, piemēram, nenesošu
montējamo sienu, veidņu un šahtu
sienu, stabilitāti. Lai neradītu papildu
izdevumus, no tām pēc iespējas ir
jāizvairās vai jāsamazina un jāizmanto
telpas augstuma plāksnes.
6.2.7. Grīdas segumi
Fermacell® Powerpanel H2O var
izmantot kā pamatni blīvējumam
ūdens iedarbības klasēm no W0-I līdz
W3-I (iespējams, ar papildu ķīmisko
iedarbību) saskaņā ar DIN 18534.
Hidroizolācija
Ūdens iedarbības klases W0-I un W1-I
zonā privātās vannas istabās, izmantojot Powerpanel H2O, ir jānoblīvē
tikai malu savienojumi siena/siena un
siena/grīda, kā arī izplešanās šuves
un savienojuma šuves, piemēram,
ejās, izmantojot sistēmā iekļautās
blīvējuma lentes vai blīvēšanas
manšetes.

Fermacell® Powerpanel H2O ar TB malu

MITRĀS TELPAS

Flīzes
Pirms darba sākšanas pārbauda
apstrādājamās virsmas piemērotību.
Virsmai, tostarp šuvēm, ir jābūt sausai,
stingrai, bez traipiem un putekļiem. Visas
plāksnes, kas ir izgatavotas no keramiskā
materiāla, plastmasas un dabīgā akmens,
bez problēmām var klāt ar plānās vai
vidējās līmes kārtas metodi, izmantojot
fermacell® flīžu līmi. Maksimālais laukuma
svars ir 50 kg/m2.
Virsmu špaktelēšana
Lai špaktelējot iegūtu kvalitatīvu, ļoti gludu
un amorfu virsmu, fermacell® piedāvā
divus izstrādājumus. Ar lietošanai gatavo
smalko fermacell® Powerpanel finiša
špakteli vai pulverveida špakteli fermacell®
Powerpanel finiša špakteli ir iespējams
iegūt virsmas kvalitāti līdz Q4.

6.3. Powerpanel TE grīda
6.3.1. Pamatne
Fermacell® Powerpanel TE elementus
var klāt uz dažādām pamatnēm (skatīt
5.2. nodaļu 25. lapā).
6.3.2. Klāšana
Fermacell® grīdas elementu montāža
notiek analogi, kā norādīts instrukcijā
sausām zonām.
Augstumu izlīdzināšana
Fermacell® Powerpanel TE elementu
ieklāšanai vienmēr ir nepieciešama gluda
pamatne.

Grīdas negludumu izlīdzināšanai ir ieteicams
izmantot fermacellTM beramo grīdas materiālu.
Papildinformāciju skatīt 25./26. lapā.
Hidroizolācija
Nelielas un mērenas ūdens iedarbības
gadījumā (klase W0-I un W1-I), izmantojot Powerpanel TE, visa sienas/grīdas

pārejas zona ir jānoblīvē ar fermacellTM
blīvelementiem.
Augstas ūdens iedarbības gadījumā, sākot
ar klasi W2-I, piemēram, bezbarjeras dušas
zonā, ir jāizmanto kompozīta hidroizolācijas
sistēmas atbilstoši celtniecības ķīmijas
ražotāju norādījumiem.

Papildinformāciju attiecībā uz hidroizolāciju būvinspekcijas regulētās zonās skatīt
rokasgrāmatā „fermacell® Bodenpanel H2O – die Nassraumplatte – Planung und
Verarbeitung”. Lejupielādēšanai: www.cel.lv vai www.fermacell.com

Ūdens iedarbības
klase

Ūdens iedarbības līmenis

Lietojums, piemēram,

W0-I

Neliels, laukumi ar retu ūdens šļakstu
iedarbību

·· sienu laukumi virs izlietnes vannas istabās un virtuvēs
·· grīdu laukumi mājoklī bez notekas, piemēram, virtuvēs, 		
saimniecības telpās, viesu tualetēs

W1-I

Mērens, laukumi ar biežu ūdens šļakstu
vai retu saimniecībā izmantojamā ūdens
iedarbību, intensifikāciju nerada sakrājies
ūdens

·· sienu laukumi virs vannām un dušām vannas istabās
·· grīdu laukumi mājoklī ar noteku
·· grīdu laukumi mājoklī bez notekas/ar noteku, kur nav 		
spēcīgas ūdens iedarbības no dušas

W2-I

Augsts, laukumi ar biežu ūdens šļakstu
un/vai saimniecībā izmantojamā ūdens
iedarbību galvenokārt uz grīdas, dažkārt
sakrājies ūdens rada intensifikāciju

··
··
··
··

Ūdens iedarbības klases uz grīdām mājsaimniecībās saskaņā ar DIN 18534-1

sienu laukumi dušas telpās sporta iestādēs/komercplatībās
grīdu laukumi mājoklī ar noteku un/vai tekni
grīdu laukumi telpās ar dušām grīdas līmenī
sienu un grīdu laukumi sporta iestādēs/komercplatībās
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6.3.3. Grīdas segumi
Uz fermacell® Powerpanel TE līdztekus
elastīgiem grīdas segumiem galvenokārt
klāj keramikas un dabīgā akmens flīzes,
bet, ievērojot noteiktos kritērijus, var klāt
arī lielformāta flīzes. Sīkāku informāciju
skatīt rokasgrāmatā „fermacellTM Bodensysteme – Planung und Verarbeitung”.

Uz blakus esošām sienām un uz grīdas, ievērojot
ražotāja norādījumus, ar rullīti klāj sistēmai atbilstošu dziļumgrunti.

Savienojumu vietās klāj piemērotu hidroizolācijas
kompozītmateriālu un iespiež sistēmai atbilstošu
blīvējuma lenti.

Blīvējuma lenti uzreiz pēc iespiešanas vēlreiz
pārklāj ar hidroizolācijas materiālu.

Savienojumu vietas noblīvē analogi un nobeigumā
pārklāj visu dušas elementa laukumu (ja nepieciešams, arī pārējo grīdas platību).

6.4. Fermacell® grīdas sistēmas
6.4.1. Fermacell® Powerpanel TE grīdas
		 notekas sistēma
Powerpanel grīdas notekas sistēmā ir
iekļauts grīdas notekas/dušas elements un
notekas komplekts, pēc izvēles ar vertikālu
vai horizontālu noteku (var iegādāties flīžu
segumam un PVH/linoleja un gumijas
segumiem).

Elementus veido divas Powerpanel TE
plāksnes mitrām telpām. Apakšējā plāksne
ir 10 mm bieza un trijās vai četrās izvirzīta
par 50 mm kā pusspunde. Augšējās
plāksnes ārējā mala ir 25 mm bieza un
ar aptuveni 2% kritumu mazinās notekas
virzienā.

6.4.2. Uzstādīšana
Kad ir atzīmēta dušas elementa atrašanās
vieta, uzstāda notekas komplektu fermacellTM sateces elementu. Dušas elementa
pusspundi nogriež sienas pusē.
A variants
·· Notekas komplekta augšējās malas
augstumā dušas elementa zonā ieklāj
fermacellTM beramo grīdas materiālu 		
un uzliek dušas elementu.
·· Ap dušas elementu izvirzīto spunžu
augstumā uzber aptuveni 200 mm
platu valni kā pamatu atlikušā laukuma
noklāšanai.
B variants
·· Notekas komplekta augšējās malas 		
augstumā pa visu laukumu ieklāj
fermacellTM beramo grīdas materiālu		
un uzliek dušas elementu.
·· Lai sasniegtu dušas elementa 		
pakāpeniskās spundes augstumu, uz
pārējā laukuma klāj aptuveni 10 mm
biezu hidroizolācijas materiālu
(EPS DEO 150).
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Kad Powerpanel TE grīdas elementi ir
ieklāti, salīmēti un saskrūvēti, laukumu
un blakus esošās zonas atbilstoši ūdens
iedarbības klasei saskaņā ar DIN 18534
noblīvē ar piemērotu hidroizolācijas
kompozītmateriālu.
6.4.3. Notekas komplekts fermacellTM 		
		 Gefälle-Set 2.0
Saliekamais fermacellTM Powerpanel TE
Gefälle-Set 2.0 ir ātrs un ekonomisks
sausās būves risinājums notekas caurules uzstādīšanai grīdas līmenī (iekļauts
komplektācijā).
Savienojumā ar fermacell® Powerpanel TE
grīdas elementiem visu grīdas laukumu
var izveidot ar sausās būves metodi – lieliska pamatne flīzēm, dabīgajam akmenim
un citiem grīdas segumiem.
Uzstādāmajā komplektā ir divi notekas
elementi, ar kuriem var izveidot 1000 x
950 mm lielu notekas zonu.

Saliekamos notekas elementus veido:
·· 30 mm biezs, īpaši spiediena izturīgs
polistirola hidroizolācijas materiāls 		
(EPS DEO 200) ar aptuveni 2% kritumu
un rūpnīcā pildīts 25 mm fermacell® 		
Powerpanel TE (vieglbetona panelis uz 		
cementa bāzes).
Papildus komplektācijā ir:
·· nerūsējošā tērauda notekas caurule 		
(garums 825 mm);
·· universāls pārsegs (garums 725 mm) ar
divām izmantošanas iespējām:
–– kā pielejama mulda;
–– kā caurspīdīgs pārsegs; matēts 		
nerūsējošais tērauds;
·· noteces tvertne, horizontāla, atbilstoša
standartiem (noteces jauda 0,8 l/sek.);
·· 2,5 m pašlīmējoša butila blīvēšanas lente;
·· 20 fermacell® Powerpanel TE skrūves 		
(3,5 x 23 mm);
·· 50 g fermacellTM grīdas līme.

Priekšrocības
·· Sausās būves risinājums notekas 		
līniju uzstādīšanai vienā līmenī ar grīdu
vannas istabās un dušas telpās.
·· Vienkārša elementu ieklāšana,
pateicoties pakāpeniskām spundēm.
·· Iepriekš noteiktais kritums izslēdz 		
neprecizitātes krituma veidošanai.
·· FermacellTM Gefälle-Set 2.0 ir pielāgots
uzstādīšanai ar fermacell® Powerpanel
TE, tādējādi veidojas stingrs virsmu 		
savienojums.
·· Izmantojams arī ar parastajiem estrihiem.
·· Pateicoties fermacell® Powerpanel 		
TE grīdas elementu augstajai stiprībai,
uz gatavām virsmām var izmantot arī 		
riteņkrēslus.
·· Konstrukcija ir piemērota ar lielformāta
flīzēm. (Ņemt vērā lietojuma jomu!)

Notekas tvertni iestata iepriekš noteiktā pozīcijā,
tad pieslēdz un izlīdzina grīdu notekas augstumā,
piemēram, ar fermacellTM beramo grīdas
materiālu.

Izlīdzina fermacell® Powerpanel TE notekas elementus un uz pusspundi uzklāj grīdas līmi, kas ir
iekļauta komplektā.

Elementus saskrūvē ar komplektā iekļautajām
skrūvēm. Tad apkārt uz piemērota hidroizolācijas
materiāla vai siltās grīdas sistēmas klāj fermacell®
Powerpanel TE.

Notekas līniju ielīmē, piemēram, ar fermacellTM
flīžu līmi, un fiksē ar Powerpanel TE skrūvēm, kas
ir iekļautas komplektā. Pēc izžūšanas visapkārt
uzlīmē butila hidroizolācijas lenti.

Savienojumus ar blakus esošajiem būvelementiem
noblīvē ar piemērotu hidroizolācijas kompozītmateriālu
un sistēmas komponentiem, piemēram, ar hidroizolācijas
blīvēšanas šķīdumā ievietotām blīvēšanas lentēm.

Nobeigumā notekas zonu pa visu laukumu noblīvē
atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Papildinformāciju par uzstādīšanu skatīt filmā “fermacell® Powerpanel TE – Sichere Lösungen für barrerefreie Duschen” vietnē
www.cel.lv vai www.fermacell.com
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Padoms
Padomājiet, izvēloties grīdas segumu. Pēc iespējas
mazāks šuvju daudzums atvieglo tīrīšanu un
nepieļauj šuvju krāsas maiņu.

6.5. Kontrolsaraksts

✔
Vai kanalizācijas sistēmā ir iespējams saglabāt slīpumu? ������������������������������������������������������������������������������ ✔
Vai ir jārada vecumam atbilstoši apstākļi (pieejamība)? ���������������������������������������������������������������������������������� ✔
Kāda apkure ir paredzēta?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ✔
Vai skaņas izolācija ar blakus esošajām telpām ir svarīga (starpsienas konstrukcijas uzstādīšana)?�������� ✔
Kur ir zonas ar palielinātu ūdens iedarbību? Hidroizolācija?�������������������������������������������������������������������������� ✔
Vai ir jāuzstāda padeves līnijas?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Papildinformāciju attiecībā uz mitro telpu izbūvi skatīt:
tiešsaistē:
·· www.cel.lv
·· www.fermacell.com vai www.ausbau-schlau.de

rokasgrāmatā:
·· „fermacell® Powerpanel H2O – die Nassraumplatte –
Planung und Verarbeitung”

VESELĪGA DZĪVESVIETA

07. Veselīga dzīvesvieta
7.1. Fermacell® greenline izstrādājumi
Ģipššķiedru plāksne fermacell® greenline
·· Piesaista piesārņojošas vielas no telpas gaisa
·· Lietošana kā parastajām fermacell® 		
ģipššķiedru plāksnēm
·· Pieejamais formāts 10 x 1500 x 1000 mm

Miljoniem cilvēku tagad var uzelpot. Fermacell® greenline pastāvīgi var piesaistīt
kaitīgās vielas no telpas gaisa, ievērojami
uzlabojot dzīves kvalitāti.
Pat lielā karstumā, augstā gaisa mitrumā
un augstas gaisa maiņas apstākļos
uzņemtās piesārņojošās vielas nenokļūst
atpakaļ telpas gaisā.
FermacellTM greenline līme
Līme, kurai nav nepieciešams bīstamības
marķējums, ģipššķiedru plākšņu drošai
salīmēšanai. Patēriņš: 20 ml/t. m, viena
kasetne/11 m2.

Fermacell™ greenline grīdas līme
Līme, kurai nav nepieciešams bīstamības
marķējums, grīdas elementu salīmēšanai
dzīvojamās un biroju telpās. Patēriņš:
80–100g/m², viena pudele/10–12 m².
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7.2. Iedarbības princips

7.3. Lietojuma zonas

Piesārņojošās vielas telpas gaisā izdala ne
tikai būvmateriāli, tās rodas arī normālā
ikdienas dzīvē, piemēram, no jaunām
mēbelēm, grīdu segumiem, krāsām vai
apmetumiem. Sekas var būt nopietnas
veselības problēmas. Aldehīdi un ketoni,
kas ir pazīstami ar saīsinājumu GOS (gaistoši organiskie savienojumi), var negatīvi
ietekmēt labsajūtu.

Fermacell® greenline jo īpaši var izmantot tur, kur ir svarīgas veselīgas dzīves
telpas. Piesārņojošo vielu piesaistīšana
ir ļoti svarīga alerģiskiem cilvēkiem.
Formaldehīdu koncentrāciju 1970. gadā
celtā vasarnīcā, uzstādot fermacell® greenline, no 253 mg/m3 varēja samazināt līdz
52 mg/m3. Tādējādi tiek izpildītas Federālās
vides aģentūras atsauces robežvērtības, kā
arī tā ir zemāka nekā Pasaules Veselības
organizācijas (WHO) noteiktā ilgstošas
iedarbības atsauces robežvērtība
63 mg/m3.

Mājās brīvi uzelpot un visur justies labi
un droši – to var nodrošināt fermacell®
greenline ģipššķiedru plākšņu izmantošana
būvniecībā. Plāksnes jau no rūpnīcas tiek
piegādātas ar aktīvo vielu uz keratīna bāzes.
Fermacell® greenline iedarbības pamatā ir
dabas princips, proti, aitu vilnas tīrīšanas
spēks. Fermacell® greenline ģipššķiedru
plāksnes dabīgā procesā no telpas gaisa
aktīvi uzņem piesārņojošās vielas, noārda tās
un novērš turpmāko regresiju.
Priekšrocības
·· Fermacell® greenline aktīvi veicina 		
cilvēku veselību.
·· Fermacell® greenline piesaista
telpas gaisā esošās piesārņojošās
vielas, piemēram, aldehīdus un
ketonus, arī esot zem krāsas slāņa.
·· Fermacell® greenline plāksnēm ir 		
ilgstoša piesārņojošo vielu uzņemšanas
kapacitāte.
·· Fermacell® greenline iedarbību ir pētījis
un apstiprinājis Kölnereco-INSTITUT.
·· Fermacell® greenline lieto tāpat kā 		
parasto fermacell® ģipššķiedru plāksni
un salīdzinājumā tas rada tikai nelielas
papildu izmaksas.

Fermacell® greenline vislabāk ir
piemērotas:
·· dzīvojamām un darba telpām;
·· bēniņu stāviem;
·· bērnistabām;
·· guļamistabām;
·· skolām;
·· bērnudārziem.

PADOMS veselībai
Fermacell® greenline ir draudzīgas
alerģiskiem cilvēkiem.

VESELĪGA DZĪVESVIETA

7.4. Kontrolsaraksts veselīgai dzīvesvietai

✔
Vai telpas gaisa analīzei ir jēga?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ✔
Vai būvmateriāli ir jānomaina?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ✔
Vai ir pārbaudīta veselībai draudzīgu būvmateriālu izmantošana?������������������������������������������������������������������ ✔
Vai iedzīvotājiem ir novērotas alerģiskas reakcijas? ����������������������������������������������������������������������������������������

Papildinformāciju skatīt:
tiešsaistē:
·· www.cel.lv
·· www.fermacell.com

brošūrā:
·· “fermacell® greenline – Ausbauen mit dem Plus
an Gesundheit”
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08. Palīgmateriāli
8.1. Palīgmateriāli fermacell® ģipššķiedru plāksnēm
Fugenspachtel (šuvju špaktele)

Smalkā špaktele (virsmas nobeigumam)

Gips-Flächenspachtel
(ģipša finiša špaktele)

Ansetzbinder (monolītā līme)

Plākšņu šuvošanai ar vai bez
armatūras sloksnes maksimālai
izturībai.

Lietošanai gatava vieglā špaktele
izmantošanai pa visu laukumu un ar
ļoti gludu virsmu.

Sienu un griestu pilnas virsmas
izlīdzināšanai. Bagātināta ar
sintētisku materiālu.

Plākšņu vai savienojuma plākšņu
sastiprināšanai kā sausais sienu
apmetums.

Schnellbauschrauben
(pašurbjošās skrūves)

Schnellbauschrauben, gegurtet
(pašurbjošās skrūves uz lentēm)

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze
(pašurbjošās skrūves ar urbja zobu)

Fugenkleber
(šuvju līme)

Apšuvuma piestiprināšanai uz koka vai
metāla pamatnes vienā vai vairākās
kārtās.

Apšuvuma piestiprināšanai uz koka vai
metāla pamatnes vienā vai vairākās
kārtās. Skrūves ir piestiprinātas pie
garām lentēm ekonomiskam un ātram
darbam. Piemērotas parastajām
sausās būves urbju magazīnām.

Apšuvuma piestiprināšanai uz
pastiprinātām metāla pamatnēm
vienā kārtā.

Plākšņu savienojumu drošai
salīmēšanai, vienkārši uzklāt ar īpašo
sprauslu.

Fugenkleber greenline
(greenline līme)

Plattenreißer
(plākšņu griezējs)

Breitspachtel
(platā špaktele)

Klebstoffabstoßer
(instruments līmes nokasīšanai)

Līme, kurai nav nepieciešams
bīstamības marķējums, plākšņu
savienojumu drošai salīmēšanai,
vienkārši uzklāt ar īpašo uzgali.

Griešanai, vienkāršai piegriezumu
veidošanai ar īpašu rūdīto asmeni.

Izgatavots no stabilu formu
saglabājoša zilā tērauda špakteļmasas
klāšanai, lai iegūtu augstu virsmas
kvalitāti.

Īpašs instruments līmes atlieku
nogrūšanai. Noapaļotās malas
nepieļauj materiāla sabojāšanu.
Garš rokturis muguras saudzēšanai
strādājot.

Gewebeband
(auduma lente)

Armierungsband TB
(armējošā lente)

Papier-Bewehrungsstreifen
(papīra armēšanas sloksne)

Rollputz
(ar rullīti uzklājams apmetums)

Flīsa lente, platums 70 mm, izmanto
šuvju armēšanai virs špakteles šuvēm
plānā apmetuma tehnoloģijā.

Pašlīmējoša stikla režģa auduma lente, platums 60 mm, izmanto fermacell
plākšņu ar sausās apdares malu šuvju
armēšanai.

Papīra armēšanas sloksne, platums
53 mm, izmanto fermacell plākšņu
ar sausās apdares malu šuvju
armēšanai.

Lietošanai gatavs, dekoratīvs virsmas
pārklājums, īpaši piemērots fermacell® ģipššķiedru un Powerpanel H2O
plāksnēm.

PALĪGMATERIĀLI

8.2. Palīgmateriāli fermacell® ģipššķiedru plākšņu grīdas elementiem
Estrich-Kleber
(grīdas līme)

Estrich-Klebergreenline
(grīdas līme greenline)

Schnellbauschrauben
(pašurbjošās skrūves)

Fugenspachtel
(šuvju špaktele)

Fermacell® grīdas elementu drošai
salīmēšanai. Dubultā klāšana ar īpašu
sprauslu vienā darba paņēmienā.

Līme, kurai nav nepieciešams
bīstamības marķējums, fermacell®
grīdas elementu drošai salīmēšanai.
Dubultā klāšana ar īpašu sprauslu
vienā darba paņēmienā.

Fermacell® grīdas elementu optimālai
saskrūvēšanai.

Fermacell® ģipššķiedru plākšņu grīdas
elementu nolīdzināšanai.

Randdämmstreifen MF
(fermacell perimetra lente MF)

Estrich-Wabe
(šūnveida plāksne)

Wabenschüttung
(šūnu pildviela)

Sauso estrihu akustiskai izolācijai ar
blakus esošajiem būvelementiem.
Nedegošs A 1.

Šūnveida plāksne efektīvas skaņas
izolācijas šūnveida izolācijas sistēmai,
lai iepildītu pildvielu fermacellTM
Wabenschüttung.

Nodrošina efektīvu skaņas izolāciju,
žāvētas īpašas granulas ar lielu
blīvumu iepildīšanai fermacellTM
grīdas plāksnē.

8.3. Palīgmateriāli fermacell® Powerpanel TE
Powerpanel TE Schrauben (incl. Bit)
(skrūves ar uzgali)

Powerpanel Flächenspachtel
(Powerpanel finiša špaktele)

Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost
(sateces elements ar nerūsējošā
tērauda režģi)

Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost
(sateces elements ar nerūsējošā
tērauda režģi)

Korozijizturīgas skrūves fermacell®
Powerpanel TE saskrūvēšanai.

Universāla cementa špaktele pilnas
virsmas apstrādei. Krāsa: pelēka.

Flīžu segumam – vertikāla/horizontāla
notece

PVH, linoleja un gumijas segumiem –
vertikāla/horizontāla notece

fermacellTM Gefälle-Set 2.0
(krituma komplekts)

fermacell® Powerpanel TE Duschund Ablaufelemente
(dušas un notekas elementi)

Pilns uzstādīšanas komplekts ar diviem notekas elementiem un nerūsējošā tērauda notekas līniju, ir iespējams izveidot 1000 x
950 mm lielu notekas zonu. Papildus komplektā ir iekļauta horizontālā notekas tvertne, butila hidroizolācijas lente, fermacellTM
grīdas līme un fermacellTM Powerpanel TE skrūves.

Grīdas notekas elements veļas
mazgātavai, saimniecības telpām, vannas
istabai u. c. Dušas elements vienā līmenī
ar grīdu, bez barjeru vannām.
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8.4. Palīgmateriāli augstumu izlīdzināšanai
Boden-Nivellliermasse
(grīdas pašizlīdzinošā masa)

Ausgleichsschüttung
(sausais izlīdzināšanas savienojums)

Gebundene Schüttung
(beramais izlīdzinošais savienojums)

Rieselschutzvlies
(flīss mitruma aizsardzībai)

Lietošanai gatava izlīdzināšanas masa,
lai iegūtu līdzenu un gludu virsmu zem
un uz fermacellTM grīdas elementiem
līdz 20 mm augstumam.

Sausas, pašizlīdzinošas minerālu
granulas, būvmateriālu klase A1.
Augstumu izlīdzināšanai līdz 100 mm
masas augstumam dzīvojamajā zonā.

Ātri cietējoša cementa pildviela, izmantojamais masas augstums no 30 līdz
2000 mm. Segumu var klāt aptuveni pēc
24 stundām. Mitrumnoturīga, nedegoša.

Izmanto aizsardzībai pret mitrumu
zem fermacellTM izlīdzinošās masas.
Īpaši izturīgs pret plīšanu, viegli lietot,
tvaika caurlaidīgs.

8.5. Palīgmateriāli paneļiem fermacell® Powerpanel H2O
Powerpanel H2O Schrauben (incl. Bit)
(skrūves ar uzgali)

Powerpanel Flächenspachtel
(Powerpanel finiša špaktele)

Powerpanel Feinspachtel
(finiša špaktele)

Korozijizturīgas skrūves fermacell®
Powerpanel H2O piestiprināšanai.

Universāla cementa špaktele pilnas
virsmas apstrādei. Krāsa: pelēka.

Lietošanai gatava vieglā špaktele
izmantošanai telpās un āra darbiem,
kā arī Powerpanel H2O sausās būves
malām iekšdarbos.

8.6. Papildmateriāli hidroizolācijai
Flüssigfolie
(šķidrā hidroizolācija)

Tiefengrund
(dziļumgrunts)

Dichtband
(blīvēšanas lente)

Dichtecken
(blīvēšanas stūri)

Hidroizolācijas folija bez
mīkstinātājiem un šķīdinātājiem
vertikālu un horizontālu laukumu
vienkāršai hidroizolācijai zem grīdas
segumiem sanitārajās telpās.

Uzsūcošu un maz uzsūcošu sienu
pamatņu gruntēšanai, griestiem un
grīdai iekštelpās un āra darbos.

Jaunākā sārmizturīgā paaudze. Ar
abpusēju flīsa laminējumu visā lentes
platumā. Izmanto šuvju un savienojumu
pārsegšanai.

Iekšējie un ārējie stūri drošai un
noturīgai hidroizolācijai.

Wanddichtmanschetten
(sienu hidroizolācijas manšetes)

Flexkleber
(elastīgā flīžu līme)

Armatūru un cauruļu ievadu noturīgai
hidroizolācijai.

Universāla elastīgā flīžu līme izmantošanai iekštelpās un āra darbos (C2 TE).

PAPILDINFORMĀCIJA

09. Papildinformācija
9.1. Brošūras un 			
profesionāli padomi

9.2. Interneta vietne Ausbauschlau gudrai izbūvei

9.3. Fermacell grīdas 		
plānotājs

Padomi, metodes un cita informācija
attiecībā uz izmantošanu ir apkopoti mūsu
interneta vietnē www.ausbau-schlau.de.
Šeit ir pieejamas arī filmas par produktu
lietošanu, kur ir paskaidrotas atsevišķas
izmantošanas darbības.

Tiešsaistes plānotājs soli pa solim ātri
palīdz sasniegt piemērotu individuālu
grīdas risinājumu. Ja ir īpašas prasības,
varat izmantot palīdzības dienesta pakalpojumus.

Mūsu brošūrās attiecībā uz plānošanu
un lietošanu, profesionāļu padomos un
citos dokumentos ir pieejama plašāka
informācija. Šos dokumentus varat pasūtīt
pie tirgotāja, pieprasīt mūsu palīdzības
dienestā vai tiešsaistē lejupielādēt no
mūsu interneta vietnes.

www.fermacell.de

www.ausbau-schlau.de

www.bodenplaner.com

9.4. Fermacell lietotne
Ar bezmaksas fermacell lietotni
viedtālrunim un planšetei vienkopus ir
pieejama visa informācija par fermacell®
izstrādājumiem un to izmantošana. Šeit
ir sniegtas fermacell lietojuma jomas,
video, interneta saites, dokumenti,
brošūras, kā arī materiālu kalkulators,
tirgotāju meklētājs un skaņas izolācijas
demonstrācijas versija ar dB mērījumu.
www.fermacell.de/app

9.5. Materiālu kalkulators 		
tiešsaistē
Tiešsaistes materiālu kalkulators mūsu
interneta vietnē www.ausbau-schlau.de
atvieglo nepieciešamā materiāla meklēšanu.
Jums tikai jāievada prasītie parametri un
jūs saņemat nepieciešamo būvmateriālu
pārskatu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tie ir tikai
ieteikumi.

Materiālu kalkulators

Materiālu kalkulators

Materiālu kalkulators

Griesti

Siena

Grīda

Materiālu kalkulators
Siena
(mitrā telpā)
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