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fermacell koka būvēs – ilgstoši, ekonomiski
un efektīvi
Veiksmīgi koka būvju uzņēmumi fermacell® plāksnes profesionālām un vienlaikus rentablām konstrukcijām izmanto jau vairāk nekā 40 gadus. Koka būvēm fermacell piedāvā
kompleksu programmu no pagraba līdz jumtam.

1.

2.

3.

4.

Daudzdzīvokļu ēka būvkompleksā Berlīnē Pankovas rajonā
Daudzstāvu koka konstrukcija pilsētā
Arhitekts: KADEN KLINGBEIL, Berlīne

FERMACELL KOKA BŪVĒS

Ārējās sienas/jumta savienojums

Starpsienas/griestu savienojums
1.

2.

fermacell pielietojuma piemēri:
Siena:
fermacell® Vapor/fermacell® plāksne (iekšpusē)
fermacell® plāksne, 2. pielietojuma klase (ārpusē)
Atika:
fermacell® Powerpanel H₂O kā apmetuma pamatne

fermacell pielietojuma piemēri:
Siena:
fermacell® plāksne iekapsulēšanai atbilstoši K₂60
Griesti:
fermacell® estriha elements uz fermacell™ estriha šūnu + pildviela
fermacell® plāksne kā piekārtie griesti

fermacell* un JamesHardie® paplašinātie pielietojumi:
Fasāde:
fermacell® Powerpanel H₂O uz ventilējamas fasādes
fermacell® Powerpanel HD kā fasādes plāksne
HardiePanel® paneļi kā mazformāta fasādes plāksne
HardiePanel® dēļi kā ventilējams ārsienas apšuvums

fermacell* paplašinātie pielietojumi:
Mitrās telpas/komerciālās virtuves/laboratorijas:
fermacell® Powerpanel H₂O kā mitrumizturīga plāksne

Ārsienas/griestu savienojums

Cokola savienojums
3.

4.

fermacell pielietojuma piemēri:
Siena:
fermacell® Vapor/fermacell® plāksne (iekšpusē)
fermacell® plāksne, 2. pielietojuma klase (ārpusē)
Griesti:
fermacell® estriha elements uz fermacell™ estriha šūnu + pildviela
fermacell® plāksne kā piekārtie griesti

fermacell pielietojuma piemēri:
Siena:
fermacell® Vapor/fermacell® plāksne (iekšpusē)
fermacell® plāksne, 2. pielietojuma klase (ārpusē)
fermacell™ briestošā java zem sliekšņiem
Grīda:
fermacell® estriha elements + fermacell™ izlīdzinošais pildījums

fermacell* paplašinātie pielietojumi:
Mitrās telpas/komerciālās virtuves/laboratorijas:
fermacell® Powerpanel H₂O kā mitrumizturīga plāksne

fermacell* un JamesHardie® paplašinātie pielietojumi:
Fasāde:
fermacell® Powerpanel H₂O uz ventilējamas fasādes
fermacell® Powerpanel HD kā fasādes plāksne
HardiePanel® paneļi kā mazformāta fasādes plāksne
HardiePanel® dēļi kā ventilējams ārsienas apšuvums

* Šeit nav attēla
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0.1. Plākšņu veidi
fermacell® plāksne
Viendabīga ģipša sausās būves plāksne ar papīra šķiedrām, rūpnieciski
hidrofobēta.
·
·
·

Universāls plākšņu materiāls ugunsdrošības, skaņas aizsardzības, statikas un
sadzīves mitro telpu risinājumiem
fermacell® plāksnes piedāvā stabilitāti un drošību augstas kvalitātes sausajā apdarē un koka būvēs
fermacell® plāksne veicina veselīgu telpu klimatu

Environmental Product Declaration (EPD)

fermacell® greenline plāksne
Viendabīga ģipša sausās būves plāksne ar papīra šķiedrām, rūpnieciski
hidrofobēta. Ar gaisa attīrīšanas īpašībām, izmantojot
amino-biopolimēru kompleksu.
·
·
·

Tādas pašas statiskās uguns un skaņas izolācijas īpašības kā pārbaudītajai
fermacell® plāksnei
Piesārņojošas vielas tiek pastāvīgi piesaistītas un noārdītas, tās nevar nokļūt
atpakaļ telpas gaisā.
Darbojas arī zem difūzijas atvērtajiem grīdas segumiem

Environmental Product Declaration (EPD)

fermacell® Vapor
Viendabīga ģipša sausās būves plāksne ar papīra šķiedrām, kas rūpnieciski pārklāta
ar tvaika barjeru un hidrofobizētu redzamo pusi.
·

Apvieno pārbaudītās fermacell

·

plāksnes statiskās īpašības ar tvaika barjeras
būvfizikālo funkciju
Daudzslāņu apšuvumu vietā viena plāksne visam, kas ekonomē laiku un izmaksas

·

Var izmantot gan kā tiešu apšuvumu, gan savienojumā ar uzstādīšanas virsmu

®
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fermacell® plāksnes, fermacell® greenline plāksnes un fermacell® Vapor tehniskie dati
Formāti, mm

Biezums
10 mm

Apstiprinājumi/marķējums
12,5 mm

15 mm

18 mm

17,5 kg

21 kg

Eiropas tehniskais novērtējums

ETA-03/0050

Vispārējais tipa apstiprinājums

Z-9.1-434

Marķējums saskaņā ar DIN EN 15283-2

GF-I-W2-C1

fermacell plāksne

Būvmateriāla klase saskaņā ar DIN EN 13501-1

nedegošs, A2

1500 × 1000

Ūdens tvaika adsorbcija saistībā ar
DIN 18947:2013-08

WS II

Laukuma vienības svars
11,5 kg

14,5 kg

®

2000 × 1200
2400 × 1200
2500 × 1200

fermacell® plākšņu raksturīgākie stinguma rādītāji (N/mm²) aprēķiniem
saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 + nacionālo pielikumu (NA)

2600 × 1200

Plākšņu slogojums

3000 × 1200

Lieces elastības modulis Em, mean

3800

Piegriezumi

Bīdes modulis Gmean

1600

pēc pieprasījuma

fermacell® plāksne ar sausās apdares malu (TB malu)

Disku slogojums

2000 × 1200

Lieces elastības modulis Em, mean

3800

2500 × 1200

Vilces elastības modulis E t, mean

3800

Piegriezumi

Spiedes elastības modulis E c, mean

3800

Bīdes modulis Gmean

1600

pēc pieprasījuma

fermacell® greenline
1500 × 1000
3000 × 1200
Piegriezumi

Ugunsdrošība – daudzstāvu koka būves un piebūvēti stāvi – 4. ēku klase

pēc pieprasījuma

Iekapsulēšanas klase saskaņā ar DIN EN 13501-2 (daudzstāvu koka būves)

fermacell® Vapor

K₂10

3000 × 1200
Piegriezumi

pēc pieprasījuma

Raksturlielumi

K₂30

18 mm vai 2 × 10 mm

K₂451)

2 × 15 mm

K₂60

15 + 18 mm vai 3 × 12,5 mm

1)

K₂45 piemērošana ugunsdrošības koncepciju kontekstā

Tilpummasa ρK

1150 ± 50 kg/m³

Ūdens tvaiku pretestības faktors µ

13

Siltumvadītspēja λ

0,32 W/mK

Īpatnējā siltumietilpība c

1100 J/kgK

Brineļa cietība

30 N/mm²

Uzbriešana biezumā pēc 24 st. glabāšanas ūdenī

< 2%

Plākšņu slogojums

Siltuma izplešanās koeficients

0,001%/K

Stiepšanās/saraušanās, mainoties relatīvajam
gaisa mitrumam par 30% (20°C)

0,25 mm/m

Līdzsvara mitrums pie 65% relatīvā gaisa mitruma 20°C gaisa temperatūrā

1,3%

pH vērtība

7–8

1)



1)
Atšķirīgi attiecas uz fermacell® Vapor:
sd-vērtība = 3,1/4,5 m – atkarībā no uzstādīšanas situācijas

Izmēru pielaides kompensācijas mitrumam standarta plākšņu formātiem
garums, platums

+ 0 līdz -2 mm

diagonāles starpība

≤2 mm

Biezums: 10/12,5/15/18

± 0,2 mm

10 mm

fermacell® plākšņu
raksturīgākie izturības rādītāji (N/
mm²) aprēķiniem saskaņā ar DIN EN
1995-1-1 + nacionālo pielikumu (NA)

Nominālais biezums, mm

10

12,5

15

18

Liece fm, k

4,6

4,3

4,0

3,6

Spiede fc, 90, k

7,3

7,3

7,3

7,3

Bīde fv, k

1,9

1,8

1,7

1,6

Liece fm, k

4,3

4,2

4,1

4,0

Vilce ft, k

2,5

2,4

2,4

2,3

Spiede fc, k

8,5

8,5

8,5

8,5

Bīde fv, k

3,7

3,6

3,5

3,4

Disku slogojums

Papildu datus un informāciju skatiet Eiropas tehniskajā novērtējumā ETA-03/500
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fermacell® Firepanel A1
Viendabīga šķiedru pastiprināta ģipša sausās būves plāksne ar papīra šķiedrām un
nedegošu šķiedru piedevām, kas rūpnieciski hidrofobizēta.
·
·

 tbilst augstākajai Eiropas būvmateriālu klasei A1 (EN13501-1)
A
 iedāvā vēl efektīvākus un plānākus ugunsdrošības būvelementus nekā labi zināmā
P

·

fermacell® plāksne
Montāža tikpat vienkārša un ātra kā oriģinālajai fermacell® plāksnei

fermacell® Firepanel A1 tehniskie dati
Raksturlielumi

Apstiprinājumi/marķējums

Tilpummasa ρK

1200 ± 50 kg/m³

Marķējums saskaņā ar DIN EN 15283-2

GF-I-W2-C1

Lieces izturība

> 5,8 N/m²

Būvmateriāla klase saskaņā ar DIN EN 13501-1

nedegošs, A1

Ūdens tvaiku pretestības faktors µ

16

IMO FTPC part 1

nedegošs:

Siltumvadītspēja λ

0,38 W/mK

Būvelementu klasifikācijas

valsts/Eiropas

Stiepšanās/saraušanās, mainoties relatīvajam
gaisa mitrumam par 30% (20°C)

0,25 mm/m

Līdzsvara mitrums pie 65% relatīvā gaisa mitruma
20°C gaisa temperatūrā

1,3%

pH vērtība

7–8

Formāti, mm

Biezums
10 mm

12,5 mm

15 mm

Laukuma vienības svars
Izmēru pielaides kompensācijas mitrumam standarta plākšņu formātiem

12 kg

garums, platums

+ 0 līdz -2 mm

fermacell Firepanel A1

diagonāles starpība

≤2 mm

1500 × 1000

Biezums

± 0,2 mm

2000 × 1200

®

15 kg

18 kg
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fermacell® estriha elementi
fermacell® estriha elementi sastāv no divām kopā salīmētām 10 mm vai 12,5 mm biezām fermacell® plāksnēm. Abas plāksnes ir izvietotas ar savstarpēju nobīdi, veidojot
50 mm platu pakāpiena ierievi.
fermacell® estriha elementiem ir dažādi modeļi, kas atkarībā no pielietojuma ir pieejami ar vai bez laminējumiem.
Elementu izmēri ir 1500 × 500 mm (laukums – 0,75 m²).
·
·
·
·
·

Sausā ieklāšana – nav nepieciešams nogaidīšanas laiks turpmākajam darbam
neienes papildu mitrumu koka būvē (sausās apdares sistēma)
palielināta skaņas izolācija – pareizais risinājums dažādām prasībām
Droša pamatne gandrīz visiem grīdas segumiem, arī lielformāta flīzēm
Kā Powerpanel TE estriha elements ar grīdas līmeņa dušas elementa slīpuma
komplektu 2.0

fermacell™ briestošā java

fermacell™ briestošās javas tehniskie dati
Raksturlielumi

fermacell™ briestošo javu izmanto, lai piepildītu dobumus
starp grīdas plāksni un statņu sienu koka būvēs/koka plātņu
būvēs, un pēc sacietēšanas tas uzņem visa sienas laukuma
slodzes pārnešanu uz pamatni.
·
·
·
·

Javas slānis bez dobumiem visa laukuma slodzes pārnešanai – javas slānis nesasēžas
Pielaižu izlīdzināšana monolītās būvēs
Funkcionāli viegla uzstādīšana ar vienlaikus augstu spiedes izturību
Slāņa biezums ≥ 40 mm

Izturības kategorija

M 10 (DIN EN 998-2)

Spiedes izturība

≥ 10 N/mm²

Graudu lielums

0 līdz 2 mm

Celtniecības materiālu klase

A1, nedegošs

Ūdens pievienošana/maiss
(25 kg)

apm. 3,0 litri

Konsistence –

stingra, plastiska

Izmantošanas laiks:

apt. 1/2 stunda atkarībā no laika apstākļiem

Apkārtējās vides temperatūra

> 5°C, strādājot un saistīšanās laikā

Iznākums

apt. 16 l svaigas javas no maisa

Uzglabājamība (sausā)

6 mēneši no ražošanas datuma

Tirgotāja dati
Preces numurs

79045

EAN

4007548005180

Muitas tarifa numurs

38245090

Svars/maiss

25 kg

Daudzums/palete

56 maisi

Svars/palete

apt. 1425 kg

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com
www.cel.lv
· Konkursu un konsultāciju centrs
(Ausschreibungs- und Detailcenter)

rokasgrāmatā:
· fermacell grīdu sistēmas - projektēšana un apstrāde
(fermacell™ Bodensysteme –Planung und Verarbeitung)
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fermacell® Powerpanel HD
Ar stikla šķiedru pastiprināts cementa sendvičtipa panelis, kas satur viegla pildījuma
keramzīta granulu (vidējā slānī|) un otrreizēji pārstrādāta stikla putu granulu (abos
pārklājuma slāņos) piedevas.
·
·
·

Ideāls plākšņu materiāls izmantošanai ārā
Statika, apmetuma pamatne un ugunsdrošība vienā plāksnes materiālā
Ēku norobežojošās sienas – F 90 B risinājumi realizējami jau ar vienslāņa
apšuvuma konstrukcijām

Produkta vides deklarācija (EPD)

A kategorija
Lietošanas kategorija:
Pilnībā pakļauts laika apstākļu
iedarbībai

EN 12467

fermacell® Powerpanel HD tehniskie dati
Raksturlielumi

Formāti, mm

Laukuma vienības svars

Tilpummasa ρK

950 +/- 100 kg/m³

Laukuma vienības svars

apt. 14,5 kg/m²

Līdzsvara mitrums iekštelpu klimatā –

apt. 7 %

fermacell Powerpanel HD

Ūdens tvaiku pretestības faktors µ*

40

1200 ×  1000

Siltumvadītspēja λR (saskaņā ar DIN 12664)

0,30 W/mK

2600 × 1200  

* Powerpanel HD, ieskaitot testēto HD šuvju tehnoloģiju un HD apmetuma sistēmu

Biezums 15 mm

14,5 kg
®

3000 × 1200  

Izmēru pielaides kompensācijas mitrumam standarta plākšņu formātiem

Slogojuma veids

Plākšņu biezums

15 mm

Izturības raksturlielumi (N/mm²)

garums, platums, biezums

± 1 mm

Plākšņu slogojums

diagonāles starpība

≤2 mm

Apstiprinājumi

Nominālais
biezums 15 mm

Liece

fm, k

2,1

Spiede

fc, 90, k

10,0

Bīde fr, k

fr, k

1,3

Eiropas tehniskais novērtējums

ETA-13/0609

Disku slogojums

Vispārējais tipa apstiprinājums

Z-31.1-176

Liece

fm, k

2,1

Būvmateriāla klase saskaņā ar DIN EN 13501-1

nedegošs, A1

Vilce

ft, k

0,7

IMO FTPC part 1

nedegošs:

Spiede

fc, k

9,7

Būvelementu klasifikācija

valsts/Eiropas

Bīde

fv, k

3,0

Lieces elastības modulis –

Em, mean

4200

Spiedes elastības modulis

Ec, mean

3900

Bīdes modulis

Gr, mean

2400

Lieces elastības modulis –

Em, mean

4100

Vilces elastības modulis

Et, mean

4200

Spiedes elastības modulis

Ec, mean

6700

Bīdes modulis

Gmean

2500

Stinguma vērtība (N/mm²)
Plākšņu slogojums

Disku slogojums

Detalizētu informāciju par fermacell Powerpanel HD
izmantošanu kā ārējo apšuvumu skatiet 2.11. sadaļā,
sākot no 140. lappuses
®

Papildu datus un informāciju skatiet apstiprinājumos ETA-13/0609 vai Z-31.1-176.

FERMACELL KOKA BŪVĒS

fermacell® Powerpanel H₂O
Vieglā betona uz cementa bāzes plāksne ar sendvičtipa struktūru
un abpusēju pārklājuma slāņa armējumu no sārmu izturīga stiklšķiedras sieta.
·
·
·
·

Ilgstoši ūdens noturīgs un piemērots arī pret ķīmisko iedarbību
Pilnas virsmas hidroizolācija privātajā sektorā nav nepieciešama
Jau vienā kārtā ir piemērots kā pamatne flīzēm un dabīgā akmens segumiem
Izmantošanai ārā kā fasādes plāksnei, piekaramajiem griestiem un jumta apakšai

Produkta vides deklarācija (EPD)

A kategorija
Lietošanas kategorija:
Pilnībā pakļauts laika apstākļu
iedarbībai

EN 12467

fermacell® Powerpanel H₂O tehniskie dati
Raksturlielumi

Apstiprinājumi

Tilpummasa ρK

apt. 1000 kg/m³

Būvuzraudzības apstiprinājums

Z-31.4-181

Laukuma vienības svars –

apt. 12,5 kg/m²

Eiropas tehniskais novērtējums

ETA-07/0087

Līdzsvara mitrums iekštelpu klimatā –

apt. 5%

Būvmateriāla klase saskaņā ar DIN EN 13501-1

nedegošs, A1

Termiskā pretestība R10, tr (saskaņā ar DIN
12664)

0,07 m²K/W

IMO FTPC part 1

nedegošs:

Īpatnējā siltumietilpība cp

1000 J/kgK

Būvelementu klasifikācija

valsts/Eiropas

Lieces izturība –

8,0 N/m²

Lieces elastības modulis –

apt. 4200 N/mm²

Sārmainība –

apt. 10

Relatīvā garuma izmaiņa
(saskaņā ar EN 318)

0,15 mm/m*
0,10 mm/m**

* Starp 30% un 65% relatīvo gaisa mitrumu
** Starp 65% un 85% relatīvo gaisa mitrumu.
Papildu datus un informāciju skatiet Eiropas tehniskajā apstiprinājumā ETA-07/0087.

Formāti, mm

Izmēru pielaides kompensācijas mitrumam standarta plākšņu formātiem
Plākšņu biezums

12,5 mm

garums, platums

± 1 mm

diagonāles starpība

≤2 mm

biezuma pielaide

± 0,5 mm

Biezums 12,5 mm
Laukuma vienības svars
12,5 kg/m2

fermacell Powerpanel H₂O
®

1200 × 1000
2000 × 1200
2600 × 1200
3010 × 1200

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com
www.cel.lv
· Konkursu un konsultāciju centrs
(Ausschreibungs- und Detailcenter)

rokasgrāmatās:
· fermacell® Powerpanel H₂O panelis mitrām telpām - plānošana un apstrāde (fermacell® Powerpanel H₂O die Nassraumplatte –
Planung und Verarbeitung)

· fermacell® Powerpanel H₂O ārpus telpām - plānošana un apstrāde
(fermacell® Powerpanel H₂O im Außenbereich – Planung und Verarbeitung)
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HardiePlank® fasādes apdares dēļi
HardiePlank® paneļi piedāvā koksnes dabisko
skaistumu, bet ir izgatavoti no septītās izstrādājumu paaudzes neiznīcināmā šķiedru
cementa un tiem ir nepieciešama ļoti neliela
kopšana.
HardiePlank® paneļi sastāv no cementa, kas pastiprināts ar celulozes šķiedru, smiltīm un ūdens.
Pārliecinošas priekšrocības
·
Viegli strādāt un vienkārši uzstādīt
·
Laika apstākļu izturīgs skaistums, ko nav nepieciešams pārkrāsot
·
Droša ugunsaizsardzība
·
Bezšuvju izskats
·
Dabisks izskats
·
Izturīgs pret mitrumu, puvi, aļģēm un kaitēkļiem
·
Izmantojot Gecko Gauge, uzstādīt var viens cilvēks

HardiePlank® fasādes apdares dēļu tehniskie dati
Parametri
Mērījumu tolerances
Garums

± 5 mm

Platums

± 3 mm

Biezums

Variants: gluda 1):
± 0,8 mm
Variants: koka struktūra 2):
- 0,8 mm/+ 1,2 mm

Raksturlielumi
Celtniecības materiālu klase
(EN 13501-1)

Nedegošs, A2-s1,d0

Marķējums saskaņā ar DIN EN 12467

A kategorija, 2. klase

Tilpummasa –

1300 kg/m³

Laukuma vienības svars –

11,2 kg/m²

Lieces izturība –

Pēc glabāšanas sausā vietā > 10 MPa
Pēc mitrās uzglabāšanas > 7 MPa

Garuma izmaiņa relatīvajā gaisa
mitrumā 30–90%

≤ 0,05%

Siltumvadītspēja –

0,23 W/mK

Termiskā pretestība –

0,024 (m²K)/W

Smooth
2)
Cedar
1)

Formāti

Biezums

apt. gabala svars

3600 × 180 mm

8 mm

7,4 kg

Izmantošanas jomas
· Fasādes apdares dēļi vienģimenes un daudzdzīvokļu mājām
· Izmantošana fasādes dizaina akcentēšanai

Standarta sortimenta astoņas krāsas (sazināties par pieejamām standarta krāsām ar SIA CEL)

Espresso

Skandināvu sarkans

Antracīta pelēks

Tērauda pelēks

Metāla pelēks

Oļu pelēks

Debesu pelēks

Sniegbalts

FERMACELL KOKA BŪVĒS

HardiePanel® fasādes apšuvuma plāksnes
Ar HardiePanel® fasādes apšuvuma plāksnēm, stiprajiem un daudzpusīgi izmantojamiem lielformāta fasādes paneļiem katras
mājas fasāde iegūst neatkārtojamu izskatu.
HardiePlank® paneļi sastāv no cementa, kas
pastiprināts ar celulozes šķiedru, smiltīm un
ūdens.

Pārliecinošas priekšrocības
·
Ilgmūžīgi un izturīgi fasādes apdares dēļi
·
Ātra uzstādīšana, iepriekšēja urbšana nav nepieciešama
·
Nedegošs: A2-s1,d0
·
Būvuzraudzības apstiprinājums saskaņā ar DIN EN 12467 izmantošanai
kā ventilējams ārējais apšuvums, apstiprinājuma numurs Z-31.4-193

HardiePanel® fasādes apšuvuma plākšņu tehniskie dati
1.2.7. HardiePanel® parametri
Apstiprinājumi
Būvuzraudzības apstiprinājums

Z-31.4-193

Mērījumu tolerances
Garums

+/- 5 mm

Platums

+/- 3,66 mm

Biezums

Plātnes variants: gluda 1):
+/- 0,8 mm
Plātnes variants: koka struktūra
-0,8 mm/+ 1,2 mm

2):

Raksturlielumi
Celtniecības materiālu
klase (EN 13501-1)

Nedegošs, A2-s1,d0

Marķējums saskaņā ar DIN
EN 12467

A kategorija, 2. klase

Tilpummasa –

1300 kg/m³

Laukuma vienības svars –

11,2 kg/m²

Lieces izturība –

Pēc glabāšanas sausā vietā
Plātnes variants: gluda 1)
15,5 MPa perpendikulāri šķiedras virzienam
10,1 MPa paralēli šķiedras virzienam
Plātnes variants: koka struktūra 2)
14,0 MPa perpendikulāri šķiedras virzienam
8,5 MPa paralēli šķiedras virzienam

Izmantošanas jomas
·
Frontona apšuvumi koka ēkām
·
Ekonomiskas ēku fasādes bērnudārziem
un skolām
·
Piekarama ventilējama fasāde

pēc glabāšanas ūdenī
Plātnes variants: gluda 1)
11,5 MPa perpendikulāri šķiedras virzienam
7,5 MPa paralēli šķiedras virzienam
Plātnes variants: koka struktūra 2)
10,0 MPa perpendikulāri šķiedras virzienam
6,0 MPa paralēli šķiedras virzienam
Elastības modulis

Gluda 1) 6200 N/mm²
Koka struktūra 2) 5100 N/mm²

Relatīvā garuma izmaiņa

≤ 0,05 (relatīvajā gaisa mitrumā 30–90%)

Siltumvadītspēja –

0,23 W/mK
0,024 (m²K)/W

Smooth
2)
Cedar
1)

Formāti

Biezums

apt. gabala svars

3050 × 1220 mm

8 mm

41,7 kg
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01. Projektēšana
1.1. Norādījumi projektēšanai
Šajā nodaļā aplūkotie norādījumi attiecībā uz projektēšanu ir
ieteikumi koka būvju projektētājam (arhitektam, inženierim,
būvniekam)
·	Pielietojuma klases

· Rāmja izmēri/konsoles slodzes
·	Savienojumi/deformācijas šuves
·	Virsmas
·	Norādījumi darbam
·	Būvlaukuma apgaitas kontrolsaraksts

Pielietojuma klases
5. eirokodekss – DIN EN 1995-1-1 2.3.1.3.
sadaļā ir nosauktas pielietojuma klases
no 1. līdz 3. Savlaicīgi ir jānoskaidro, kādu
pielietojuma klasi projektam var izmantot
un kā tas var ietekmēt materiālu izvēli.
Šaubu gadījumā ir piemērojamas izmantojamo būvniecības materiālu ražotāju
specifikācijas.
Dažādu materiālu kombinācija
Koka būvniecībā materiāli bieži tiek kombinēti (piemēram, ģipša šķiedra uz dažādiem
koka paneļiem). Projektētājam ir jāapzinās, ka dažādiem materiāliem zināmos
apstākļos var nebūt vienādas izplešanās/
saraušanās īpašības, tādēļ var būt dažādi
ierobežojumi. Piemēram, tiešā koka paneļu
apšūšana ar fermacell® plāksnēm atbilst
prasībām. Šī tēma detalizēti ir aprakstīta
2.4. sadaļā «Sastiprināšana», sākot no
102. lpp.

2. pielietojuma klase

Āra zona (pakļauta laika
apstākļu iedarbībai)

3. pielietojuma klase

Pielietojuma klašu definīcija saskaņā ar DIN EN 1995-1-1

1. pielietojuma klase

Iekšējā zona
(dzīvošana)

PLĀNOŠANA

fermacell® plākšņu pārvietošana ar vakuuma pacēlāju

Rāmja izmēri/konsoles
slodzes
Asu izmēri/rāmis
Attiecībā uz rāmi projektētājam būtībā
ir brīva izvēle. Režģi var ietekmēt šādi
kritēriji:
·	
Apšuvuma materiālu formāti un biezumi
·	
Logu un durvju sadalījums
·	
Telpu plānojums
·	
Fasādes dalījums
·	
Siltumizolācijas materiālu formāti
Koka karkasa konstrukcijā rāmi (lielo rāmi)
parasti nosaka attālums starp balstiem.
Koka plakņu būvniecībā parastais rāmja
izmērs ir 1200 mm jeb pusrežģis vai arī
karkasa konstrukcijas attālums 600 mm.
Tāpēc standarta izmērus var izmantot
bez lieliem atgriezumiem. Atkarībā no
plāksnes biezuma un statikas fermacell®
plāksnēm karkasa konstrukcijas attālumi
ir iespējami līdz 900 mm. Griestu un jumta
zonā režģa izmēri ir citādi: Šeit režģa
izmēri ir mazāki (plākšņu ieliece). Šī tēma
attiecībā uz plāksnēm detalizēti ir aprakstīta 2.3. sadaļā «Karkasa konstrukcija»,
sākot no 99. lpp.

Piemēram, Konsoles slodzes: Atbalsts pie sienas stiprināmam tualetes podam ar pievienotu skalojamo kasti

Protams, pastāv iespēja visiem materiāliem izmantot speciāla izmēra plāksnes.
Projektētājam ir jāizvērtē, vai papildu
izmaksas būs proporcionālas ieguvumam.
Jāņem vērā, ka speciāla izmēra plāksnēm
bieži ir minimālais pasūtījuma daudzums.
Izmantojot fermacell® plāksnes, bieži tiek
lietoti lielie formāti, piemēram, 2540 ×
6200 mm vai mazāks. Šajā gadījumā kā
manipulatoru bieži izmanto vakuuma
pacelšanas ierīci.
Konsoles slodzes
Kurā vietā un kādā veidā ir jānovada slodzes, pārbauda projektētājs.
Ir svarīgi nošķirt «mierīgās/statiskās» slodzes, piemēram, sienas skapji, plaukti, un
slodzes, kuru dinamisko slodzi nepieciešamības gadījumā var izkliedēt ar balstiem,
piemēram, izlietnes, radiatori, rokturi un
pie sienas stiprināma tualetes keramika.
Atkarībā no svara, pielietojuma un slodzes
prioritāri ir ieteicams iestrādāt stinguma
elementus/stiprinājumus. Jo īpaši sanitārajā jomā tiek izmantoti dažādi komplekti,
piemēram, atbalsta rāmji. Kādas slodzes
ar kādiem piestiprināšanas līdzekļiem
var izkliedēt tieši fermacell® plāksnēs, ir
skaidrots 2.9. sadaļā «Smagumu piestiprināšana», sākot no 135. lpp.

Savienojumi/deformācijas
šuves
Savienojumi
Savienojumi var uztvert būvelementu izplešanās/saraušanās kustības.
Ievēro šādus principus:
·	
Visi iekšējie stūri tiek atdalīti.
·	
Atbilstoši jāveic visi darbi, piemēram,
apmešana un krāsošana un atdalošie
šķēlumi iekšējos stūros.
·	
Ja mainās pamatnes materiāls (piemēram, savienojums ar monolītās būves
daļu), pāreja tiek veidota kā redzama
deformācijas šuve.
·	
Špaktelējot savienojumus, jāievieto
piemērota atdalošā sloksne, lai novērstu
sānu saskari.
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Turklāt ir jāņem vērā nosēšanās, kas varētu rasties koka būvēs. Sīkāku informāciju
par savienojumiem skatīt 2.7. sadaļā «Savienojumu detaļas», sākot no 119. lpp.
Savienojumi
Elementu savienojumu izvietojums jāplāno
savlaicīgi.
Tā kā šādas konstrukcijas gatavās virsmas
izveidei prasa papildu darbu (piemēram,
ieliktņu ievietošana), ieteicams tos, ja
iespējams, izvietot neredzamā vietā aiz
šķērssienu T savienojumiem.
Jāparedz deformācijas šuves!
Visiem būvē izmantotajiem materiāliem ir
atšķirīgas izplešanās/saraušanās īpašības.
Lai šīs kustības izkliedētu un parcelētu
esošās virsmas, tiek veidotas nepārtrauktas deformācijas šuves (dilatācijas šuves).
Šo jautājumu nedrīkst atstāt izpildītāja
ziņā. Papildu informācija par izplešanās
šuvju projektēšanu atrodama ģipša nozares
asociācijas IGG atgādnē Nr. 3 Ģipškartona
konstrukciju šuves un salaidumi (Gipsplattenkonstruktionen Fugen und Anschlüsse).
Ieteicams...
·	
… šo projektēšanu veikt savlaicīgi. Vēlāk
optimālais risinājums var nebūt vairs
iespējams.
·	
…deformācijas šuvju veidošanu paredzēt
jau konkursā.

Jau esošās deformācijas šuves pamatnē
Koka būvēs parasti tiek izmantota kombinācija ar monolītām konstrukcijām.
Tā, piemēram, koka elementu sienas tiek
novietotas uz betona cokola. Bieži šajās
betona konstrukcijās deformācijas šuves
jau ir. Tās tajā pašā vietā ar tādu pašu
iespējamo kustības dimensiju ir jāievada
koka konstrukcijā.

Deformācijas šuvju veidošana
Kā šīs šuves var veidot, ir atkarīgs no
2 faktoriem:

Maksimālie laukumu garumi
Atkarībā no izmantotā materiāla un materiālu kombinācijas laukumi ir jānorobežo,
lai netiktu veidots pārāk liels spriegums.
Tāpēc fermacell nosaka maksimāli pieļaujamos laukumu garumus. Detalizētu
informāciju skatīt 2.5. sadaļā «Šuvju tehnoloģija», sākot no 110. lpp.

2. Ugunsdrošības un skaņas izolācijas
prasības
Ar šīm prasībām katra deformācijas šuve
vājina kopējo konstrukciju. Šī iemesla dēļ
šādas deformācijas šuves ir jāveido ar
atbilstošiem zemieliktņiem un pārklājumiem.

Turklāt virsmas ģeometrija var prasīt
papildu izplešanās šuves, piemēram,
sašaurinājumos: Vispirms griestu zonā
laukums jāatdala pie šaurleņķa stūriem
vai šaurās malās (piemēram, šaura mala
blakus lieliem jumta logiem).

Šuves starp plāksnēm
Ja ir tikai ugunsdrošības, bet ne estētiskās
prasības, fermacell® plāksnēm ir pieļaujama tiešas saduras šuves (piemēram,
tehniskajā vai katla telpā).
Ja vēlas iegūt bezšuvju virsmu, šuves starp
fermacell® plāksnēm ir jāsaaudzē.
Ir iespējami šādi varianti:
·	Līmes šuve
·	Špakteles šuve ar asām plātnes malām
· Špakteles šuve ar sausās apdares malām

Šādi kritēriji ietekmē deformācijas šuvju
izvietojumu un veidošanu.

Tīri estētiska prasība

Piemērs griestiem ar daļēju griestu plaknes
pārdali ar starpsienu

1. Tīri estētiska prasība
Šīs šuves var veidot gan atvērtas (ēnu
šuve), gan ar atbilstošiem profiliem.
Vienīgais nosacījums – lai laukumi nav
savienoti.

Ugunsdrošības un skaņas izolācijas prasība
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Daudzslāņu apšuvumam pietiek, ja saaudzē redzamās puses šuves.
Darbu sadale
Mēs iesakām, lai persona, kura uzstāda
plāksnes, ir atbildīga arī par šuvju veidošanu, un tas tiek noteikts arī konkursa nolikumā. Tas atvieglo saskarnes kontroli un
nodošanu turpmākajiem darbiem. Vairāk
par šuvju veidošanu skatīt 2.1. sadaļā «Uzstādīšanas un būvlaukuma nosacījumi»,
sākot no 94. lpp., un 2.5. sadaļā «Šuvju
tehnoloģija», sākot no 110. lpp.
Informācija par Powerpanel HD šuvju veidošanu (fasādei) atrodama 2.11. sadaļā, sākot
no 146. lpp.

Virsmas
Virsmas kvalitāte
Konkursu materiālos attiecībā uz sienu
un griestu konstrukcijām bieži tiek lietots
apzīmējums «gatavs krāsošanai» vai tamlīdzīgs, bet nav precīzi noteikta vajadzīgā
virsmas kvalitāte.
Tā kā šādi apzīmējumi nepietiekami
apraksta klienta vēlmes, ir izveidoti 4
kvalitātes līmeņi.
Tie ir aprakstīti un definēti ģipša rūpniecības
asociācijas Bundesverband der Gipsindustrie
e.V. (IGG) 2.1. atgādnē “Ģipša šķiedru plākšņu špaktelēšana - virsmas kvalitātes”.
Ieteicams, lai projektētājs vēlamo virsmu
pārrunā ar pasūtītāju un, ja nepieciešams,
vizualizē to ar virsmas paraugu vai telpas
paraugu.
·	Q1: 1. kvalitātes līmenis
·	
Q2: 2. kvalitātes līmenis
(standarta prasība)
·	Q3: 3. kvalitātes līmenis
(īpašs špaktelējums, par ko vienojas
atsevišķi līgumā)
·	
Q4: 4. kvalitātes līmenis
(visaugstākās prasības, par ko vienojas
atsevišķi līgumā)

Šuvju špaktelēšana ir atšķirīga dažādām virsmas
kvalitātēm no Q1 līdz Q4

Papildu norādījumi:
3. un 4. kvalitātes līmenim darba rezultātu
būtiski ietekmē apgaismojuma apstākļi. Ja,
piemēram, vēlāk ir paredzēts netiešais apgaismojums, šai apgaismojuma situācijai
ir jau jābūt, veidojot virsmu. Vēlāk mainot
apgaismojuma koncepciju, izskats var būt
atšķirīgs. Piemēram, pieņemot špaktelēšanas darbu, papildus uzstādīt prožektoru
nav pieļaujams.
Risinājumu iespējas uz fermacell® plāksnēm
Ir iespējami šādi risinājumi:
·	
Dažādas graudainības plānie apmetumi
·	
Rullētais apmetums
·	
Smidzinātais apmetums
·	
Krāsota virsma
·	
Tapetes
·	
Flīzes
·	
Līmēts koks (CLT)
Izmantojamā slāņa struktūra ir atkarīga
no prasītā kvalitātes līmeņa un izmantotā
materiāla. Detalizētu informāciju skatiet
2.8. sadaļā «Virsmu veidošana», sākot no
124. lpp.
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Koka būves elementu izgatavošana no fermacell® plāksnēm

Norādījumi darbam
Koka būves elementu izgatavošana
·	
Sagatavošanas pakāpe:
Īpaši koka karkasa konstrukcijām ir
dažādas sagatavošanas pakāpes.
Vai elementi pilnībā jāsagatavo darbnīcā
un būvlaukumā tikai jāuzstāda?
Vai arī darbnīcā tiek samontēts tikai
atbalsta rāmis ar stingruma apšuvumu
un pārējais tiks darīts būvlaukumā?
·	
Ražotnes izveide:
Kādas ir esošās iekārtas? Vai tiks veikta
tāmēšana? Vai esošā personāla kapacitāte ir pietiekama?
·	
Elementu lielums:
Šeit rodas jautājums, kādi faktori ir izšķirošie. Darbgalda izmērs ražotnē?
Transportlīdzekļa garums?
Celtņa nestspēja būvlaukumā?
·	
Materiālu glabāšana:
Atkarībā no būvprojekta lieluma uz vietas
ir jāglabā liels daudzums materiālu
(konstrukciju kokmateriāli, siltumizolācija, apšuvums u.c.). Rodas jautājums,
vai šie materiāli jāglabā uzņēmumā jau
no paša sākuma, vai arī ir iespējama
piegāde pēc vajadzības.
·	
Vai elementu projektēšanā ir definēts pacelšanas iekārtu novietojums – statikas
izlīdzināšana montāžas slodzei?
·	
Elementu pagaidu glabāšana:
Daudzi koka būves uzņēmumi elementus
novieto kravas automašīnās. Noteiktos
apstākļos pagaidu glabāšana prasa
vairāk vietas nekā pati ražotne.

fermacell GmbH koka būvniecības speciālista kompetentas konsultācijas

Transports un loģistika
·	
Vai nepieciešamais materiāls būvlaukumā no būvmateriālu tirgotāja tiks
piegādāts iepriekš sagatavots?
·	
Kādas ir izkraušanas iespējas?
·	
Vai ir jāievēro vai jārezervē piegāžu laiki?
·	
Kā prece tiks nogādāta vajadzīgajā stāvā?
·	
Īpaši liela izmēra elementiem, iespējams, ir nepieciešams saņemt kompetentu iestāžu atļauju.
·	
Elementu ēkām: Šeit rodas jautājums,
kādi ir piekļuves ceļi (ceļu stāvoklis un
platums, brauciena ilgums, maršruts).
·	
Elementu piegādes secība.
·	
Sagatavoto būvelementu aizsardzība pret
laika apstākļu iedarbību transportēšanas
laikā.
Montāža
Saliekamās koka elementu konstrukcijas:
·	
Vai elementu secība ir noteikta?
·	
Vai celtņa izmērs atbilst esošajiem elementiem? Vai ir jāpasūta autoceltnis?
·	
Vai ir plānots un aprēķināts pagaidu
enkurojums?
·	
Vai definētais enkurojums gruntī ir aprēķināts un apstiprināts?
·	
Vai būvniecības laikā transportēšanai uz
būvlaukumu un būvlaukumā ir nodrošināta pagaidu aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību (īpaši lieliem būvniecības
projektiem)?
·	
Vai sagatavošanas fāzē iekšējai apdarei
nepieciešamie materiāli tiks glabāti
attiecīgajos ēkas stāvos? Vai ir zināma un
paziņota precīza uzglabāšanas vieta? Vai
materiāli būs uz vietas vajadzīgajā laikā?

Montāža uz vietas:
·	
Vai būvlaukumā novietotie materiāli tiek
uzglabāti pareizi? Vai ir nepieciešama
aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību?
·	
Vai paredzētie apstākļi būvlaukumā (gaisa mitrums un gaisa temperatūra) atbilst
sistēmu ražotāju specifikācijām?
·	
Vai elementu piestropēšanai ir paredzēti
palīglīdzekļi (piemēram, traverses)?
·	
Vai citi nākamie darbi ietekmē būvniecības procesu (piemēram, šķidrais
estrihs)?
·	
Vai montētāji ir iepazinušies ar attiecīgo
materiālu montāžu vai arī ir nepieciešama
speciāla apmācība?
·	
Vai visi nepieciešamie procesi saplānoti
un paziņoti?
·	
Vai ir pieejami nepieciešamie instrumenti
esošo materiālu montāžai?
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Būvlaukuma apgaitas kontrolsaraksts
fermacell® plāksne (izmantošana iekštelpās)
Objekts:
Arhitekts:
1. uzņēmējs:
2. uzņēmējs:

Pārbaudāmie punkti (nav galīgi, cik
redzams):
·	
Pielietojuma sfēra pareiza?
·	
Būvlaukuma apstākļi (temperatūra,
gaisa mitrums)
·	
Karkasa konstrukcijas attālumi starp
asīm asu un izmēri
·	
Piestiprināšana (veids, attālumi)
·	
Šuvju veidošana (līmes šuve, špakteles
šuve, TB mala), pareizie materiāli

·	
Plākšņu šuvju izvietojums (nav krustveida, izvietojums pie atverēm)
·	
Maksimālie laukumu garumi, deformācijas šuves
·	
Savienojumi ar citiem būvelementiem (ir
atdalošās joslas?)
·	
Iekšējo un ārējo stūru izveide (iekšējie
stūri atdalīti, ārējie stūri savienoti)
·	
Nākamie secīgie darbi ir zināmi (piemēram, pamatnes sagatavošana, blīvēšana,
apmešana)

Papildu fermacell® Vapor:
·	
Tikai elementu būvēm
·	
Tikai lielformāta plāksnes (bez šķērssavienojumiem)

Secinājumi, vizuāli apskatot:
Cik redzams, defektu nav

Defektu nav (skatīt piezīmes)

Piezīmes/defektu novēršana:

Datums:

Atbildīgais:

Paraksts:
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1.2. Statika un stabilitāte
·	Standartizācija – 5. eirokodekss
· Sienu nodrošināšana ar stinguma diskiem
· Seismiskie mērījumi

Standartizācija –
5. eirokodekss
Eiropas saskaņošanas gaitā koka būvju
statiskais aprēķins ir aprakstīts DIN EN
1995-1-1, 1-1. daļā «Vispārīgi. Vispārīgi
noteikumi un noteikumi būvēm» (5. eirokodekss). Valsts papildinājumi, tā sauktie
NDP un NCI, atsevišķi ir norādīti DIN EN
1995-1-1/NA nacionālajā piemērošanas
dokumentā Valsts pielikums (Nationaler
Anhang).
NDP (EN: national determined parameter)
ir parametri, kurus katra valsts patstāvīgi definē sev. NCI (EN: non-ontradictory
complementary information) ir papildu
noteikumi un skaidrojumi, kas nav pretrunā ar 5. eirokodeksu. NCI tika pārņemta
būtiska daļa no DIN 1052:2008-12 aprēķinu
noteikumiem, piemēram, arī sienu paneļu
pierādījumi, lai tie joprojām būtu pieejami
aprēķiniem.

· Fasādes plaknes pierādījums saskaņā ar EC 5
· fermacell aprēķinu palīglīdzeklis

Koka būvniecībā izmantojamo būvmateriālu izturība ir norādīta papildu DIN EN
standartos, piemēram, masīva līmēta
koksne saskaņā ar DIN 14080.
fermacell plāksnēm un cementa paneļiem
nav nedz standartā noteiktu izturības un
stinguma raksturlielumu, nedz arī informācija par savienotājlīdzekļu nestspēju.
Tāpēc šiem būvmateriāliem ir nepieciešams Eiropas tehniskais novērtējums un/
vai vispārējs tipa apstiprinājums.
Vācijā līdzās eirokodeksam ir papildu standarts DIN 1052-10, 10. daļa: Izgatavošana
un izpilde (Herstellung und Ausführung). Paredzams, ka 10. daļa pastāvēs līdz brīdim,
kad tā pilnībā būs iekļauta eirokodeksā.
Ar eirokodeksu Eiropas brīvās tirdzniecības zonā tika ieviesta vienota standartu
koncepcija, kas balstās uz daļēji varbūtēju
detaļu drošības teoriju, kas atsevišķās
valstīs tiek izmantota ar nacionālajiem
pielikumiem, ņemot vērā tradicionālās
īpatnības un specifiskos apstākļus.

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com vai www.cel.lv dokumentos:
· fermacell® ģipša šķiedru plākšņu Eiropas tehniskais novērtējums ETA-03/0050
· fermacell® Powerpanel HD Eiropas tehniskais novērtējums ETA-13/0609
· fermacell® Powerpanel HD Vispārējā tipu atļauja Z. 31.1 -176

Bez 1-1. daļas 5. eirokodeksā ir vēl citas
daļas, kuras turpmāk šeit netiks apskatītas.
·	
1-2. daļa: «Vispārīgi. Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana»
·	
2. daļa: «Tilti»
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Sienas pastiprināšana ar
stinguma diskiem
Stabilitātes pierādījums, jo īpaši attiecībā
uz ēku stingumu, ir neaizstājams komponents jebkurā statikas aprēķinā. Saskaņā
ar spēkā esošajiem tiesību aktiem valstu
būvnormatīvos tas tiek prasīts katrai ēkai
no pasūtītāja vai viņa pilnvarotā konstruktora. Būvniecības praksē mazās dzīvojamās ēkas, piemēram, vienģimenes māja,
parasti jānostiprina tikai pret horizontālām
slodzēm, ko rada ārējie spēki, piemēram,
vējš un zemestrīce. Lielu daudzstāvu koka
būvju un halles konstrukciju gadījumā
papildu ārējām slodzēm ir jāņem vērā arī
iekšējās (ko rada konstrukciju nosvēršanās
un deformācijas).
Vispārīgie principi
Ēkas telpu stabilizēšana parasti sastāv no
šādiem komponentiem:
·	
Griestu stinguma disks – koka būvēs to
reti uzskata par stingu/nekustīgu disku
(izņēmums: koka betona kompozīta
plāksne).

Savilces montāža (slodzes plāksnes dībelēšana vēl
nav veikta)

·	
Sienu stinguma diski (vismaz 3), kuru
pamatlīnijas nekrustojas vienā punktā
un kas nav izvietoti savstarpēji paralēli.
·	
Pietiekami enkurojumi malu statņos vai
pie atverēm pret atraujošiem spēkiem.
·	
Pietiekami pamati, lai atraujošus un
pārnesošus spēkus droši novadītu
gruntī.
Ja no griestu stinguma diska atsakās,
funkcionējošai stabilizēšanai ir nepieciešami vismaz 4 sienu stinguma diski. Tad
vienā punktā drīkst krustoties ne vairāk
kā 2 sienu stinguma disku pamatlīnijas.
Citi principi ēku stabilizēšanas projektēšanai:
·	Atkarībā no ēkas veida fasādes plaknes jāparedz jau agrīnā projektēšanas
fāzē, pēc iespējas uzmetumā. Lielas
atveres, piemēram, durvis un logi,
stinguma plaknēs nav iespējamas.
·	
Lielākām ēkām ir vērts plānot arhitekta dotā režģī. Tas, cita starpā, atvieglo
sienas disku projektēšanu stāvu pārejās un visas projektēšanas komandas
orientēšanos.
·	
Sienas diskus jāsadala pēc iespējas
vienmērīgi pa visu būves pamatnes
laukumu. Pretējā gadījumā lielais attālums starp momentānās slodzes smaguma punktu (zemestrīces gadījumā
masas smaguma punktu) un stinguma
smaguma punktu rada rotācijas momentu, kas nozīmē vēl lielākas slodzes
uz sienu plaknēm.
·	
Ja viens virs otra ir izvietoti vairāki stāvi, sienu diskiem no stāva uz stāvu ir
jābūt izvietotiem tieši vienam virs otra.
Pat nelielas novirzes no šī kritērija
rada ievērojamas papildu problēmas
statikas aprēķinos («enkurojumu
spēku staigāšana»).

Dzīvojamo ēku stabilizēšana
Sienu paneļi parasti ir ekonomiski būvelementi, kam var būt ļoti labas fizikālās
īpašībās, piemēram, zema deformācija un
augsta stiepjamība. Turklāt tie atbilst mājokļu būves citām prasībām, piemēram,
siltumizolācijas materiālu aizsardzībai
pret laika apstākļu iedarbību, skaņas izolācijai telpās un citām būvfizikālām prasībām. Alternatīvas stinguma sistēmas,
piemēram, koka vai tērauda šķērsprofilu
savienojumi, mājokļu būvniecībā ir reti
sastopamas. Sakarā ar relatīvi mazajām
H-slodzēm jeb dārgi konstruējamiem
savienojuma punktiem šīs sistēmas bieži
ir neekonomiskas.
No ļoti izdevīgās alternatīvās stinguma
sistēmas ar vēja savienojumiem māju un
mājokļu būvniecībā vajadzētu atteikties.
Agrāk šīs sistēmas tika uzstādītas ar
būtiskām nepilnībām, turklāt termiskās
izplešanās dēļ tās ir ļoti «mīkstas» un
nenoturīgas stinguma sistēmas. Būtiskus
kvalitātes kritērijus, piemēram, gaisa
hermētiskumu, ar šādām sistēmām ir
grūti izpildīt.
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Seismiskie mērījumi
Lai nodrošinātu ēku stabilitāti un, iespējams, lietojamību zemestrīces gadījumā,
ēkas ir jāprojektē, jāaprēķina un jākonstruē seismiski izturīgas. To nosaka DIN
4149:2005 «Būves Vācijas seismiski aktīvajos reģionos – Pieņemtās slodzes, aprēķini
un parasto augstceltņu izpildījums».
Kopš 2007. gada visās federālajās zemēs
ir saistošs seismiskais standarts DIN
4149:2005. No 2010. gada decembra tas ir
aizstāts ar DIN EN 1998, 8. eirokodeksu.

Stiprināšanas līdzekļu elastīgums
Koka būves ēkas nesošās struktūras
elastīgums veicina vispārēju reakciju
zemestrīces vai vēja slodzes iedarbības
gadījumā. Koka konstrukcijās ar atsevišķu
būvelementu savienojumiem tiek veidotas elastīgas ķēdes. Pareiza savienojumu
izmēru izvēle nodrošina elastīgu sastāvdaļu deformāciju. Savienojumu elastīgums
spēcīgas vibrācijas gadījumā var pārveidot
enerģiju. Šis enerģijas samazinājums, ko
sauc arī par «enerģijas izkliedi», notiek
caur savienojošiem mezgliem kopā ar
apšuvumu un koka karkasa konstrukciju.

Koka būvēs zemestrīces gadījumam paredzētās horizontālās slodzes var samazināt
ar tā saucamo reakcijas koeficientu q.
Dažādās stinguma sistēmas saskaņā ar
DIN 4149 tiek klasificētas elastības klasēs,
kurām ir piešķirts attiecīgs reakcijas
koeficients.
Koka būves parasti var klasificēt vismaz
1. elastības klasē (q = 1,5). Saskaņā ar
vispārīgā tipa apstiprinājuma (Z-9.1-434)
paplašinājumu klasifikācija ir iespējama
saskaņā ar 2. elastības klasē (q = 2,5)
norādītajiem pamatnosacījumiem.
Pašreizējie pētījumi pierāda, ka fermacell®

Sagaidāms, ka 2018. gadā 8. eirokodekss
pēc pārejas perioda un turpmākas pārskatīšanas pilnībā aizstās standartu DIN
4149:2005.

plāksnēm būvmateriālu specifikas ietvaros
attiecībā uz enerģijas izkliedi ir līdzīgas
īpašības kā salīdzināmajām koksnes
plāksnēm.

Attiecībā uz fermacell Vācijā ir nacionālais
plākšņu regulējums kā papildinājums
zemestrīces gadījumam, vispārējais tipa
apstiprinājums Z-9.1-434.

Pārseguma
nesošā sija

Apšuvums

Plastiska deformācija un caurumu paplašināšanās pēc konstrukcijas cikliski
dinamiska noslogojuma. Fermacell® plāksne (pa kreisi), koka karkasa konstrukcija ar deformētu savienotājlīdzekli (vidū), koka karkasa konstrukcijas griezums
(pa labi)

Sastiprināšanas
līdzekļi

Statnis

Apakšējais
vainags

Stabilitāti nodrošina ar 3 komponentiem:
koka rāmi, apšuvumu un stiprināšanas līdzekļiem.
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Fasādes plaknes atbilstība
saskaņā ar 5. eirokodeksu

elementus saskaņā ar eirokodeksu DIN
EN 1995-1-1 kopā ar nacionālo pielikumu. Papildu fermacell® plākšņu standarta
pazīmēm ir vēl citas raksturīpašības, kas
definētas kā stinguma rādītāji un stingums atkarībā no noslogojuma un plātnes

Eiropas tehniskais novērtējums (ETA
03/0050) attiecībā uz fermacell® plāksnēm piedāvā iespēju aprēķināt stinguma

biezuma.
Šajā piemērā ir parādīts fasādes plaknes
statiskais pierādījums saskaņā ar eirokodeksu (9.2.4.2. sadaļa, A metode):

fermacell fasādes plaknes aprēķins saskaņā ar EC 5
Noslodze
Patsvars:			Fc,G,k = 2,0 kN
Lietderīgā slodze:		 Fc,Q,k = 5,0 kN
Vēja slodze			 Fv,k = 5,0 kN

Statiskā sistēma
FC

FC

FC
15 mm fermacell® plāksne

hT = 2,55 m

FV,E,d

Nosacījumi vienkāršam aprēķinam saskaņā ar EC 5:
a.) Apšuvums:							
EC 9.2.4.2 (2)
								
NA-NCI pie 9.2.4.2.
								
(NA. 20)
·	
maksimāli viens horizontālais savienojums, bīdes izturīgs
savienojums
·	
apšuvuma minimālais platums b = 1,25 m ≥ h/4 = 0,64 m
b.) Attālums starp savienotājlīdzekļiem:
·	
nemainīgs visās plāksnes malās
·	
s = 50 mm ≤ 150 mm ≤ 80d		
								
								
c.) Malu attālumi
·	
uz visām pusēm bīdes izturīgas
plātnes malas						
→ a4,c						
Skujkoks 			 a4,c = 5d = 11 mm
fermacell®

br
bT = 1,25 m

fermacell®
plāksne 			 a4,c = 4d = 8,8 mm
d.) Atveres, piemēram, kontaktligzdas:
								

Būvelementi
Malas statnis:		
			

C24 b × h = 60 × 120 mm²
br = 0,625 m attālums starp statņiem

Slieksnis/pārseguma
nesošā sija		
Apšuvums: 		
Savienotājlīdzekļi
			
			

C24 b × h = 80 × 120 mm²
15 mm fermacell® plāksne
Īpašas naglas (1. izturības klase)
SNa 2,2 × 55 mm
s = 50 mm bez iepriekšējas urbšanas

EC 9.2.4.2 (2)
EC 10.8.2 (1)
NA-NCI pie 8.3.1.3.
(NA. 12)

EC 9.2.4.2 (5)
EC tab. 8.2.

ETA-03/0050 4.3.
NA-NCI pie 9.2.4.2.
(NA. 15)

Ietekmes
·	
Statņu normālais spēks NR,I:
FG,k = 2,0 kN
FQ,k = 5,0 kN
Fv,k = 5,0 ∙ 2,55/1,25 = 10,2 kN (vējš)
Kombinācija ar maks. NR,I:
1.) Fc,d
= γG FG,k + 1,5 FQ,k,1
			
= 1,35 ∙ 2,0 + 1,5 ∙ 10,2
2.) Fc,d
		
Fc,Ed

= 18,0 kN (vējš)

= γG ∙ FG,k + 1,35 ∙ ∑ FQ,k
= 1,35 ∙ 2,0 + 1,35 ∙ (5,0 + 10,2) 	 = 23,2 kN (vējš + p)
= 23,2 kN
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·	
H-spēki apakšējā vainagā/pārseguma nesošā sijā
Fv,Ed = 5,0 ∙ 1,5 = 7,5 kN (vējš)
·	
Enkurojuma spēks:
ZA = 1.l · [γQ1 · Fv,k · h · γG,inf · Fc,G,k · (br + 2br)]
1

ZA =

1.
1,25

· [1,5 · 5,0 · 2,55 - 0,9 · 2,0 · (0,625 + 1,25)]

ZA = 12,6 kN = Ft,Ed

·	
Apakšējā vainaga spiedes pretestības pierādījums EC 9.2.4.2 (14)
F
23,2 · 1000
σc,90,d = Ac,Ed = 120
= 1,61 N/mm²
(60 + 2 · 30)
ef

Šķērsslodzes koeficients:
nepārtraukts apakšējais vainags no skujkoka
l1 = 625 - 60 = 565 mm ≥ 2 h = 160 mm
→ kc,90 = 1,25
fc,90,d= kmod ·

1,2 · fc,90,k

γM 			

NA-NCI pie 9.2.4.2.
(NA. 21)

· 2,5
		
= 1,0 · 1,21,3
= 2,31 N/mm²
→ mit kmod = (0,9 + 1,1)/2

Pierādījums:

hT

24

ZA

A

σc,90,d

kc,90 · fc,90,d

=

1,61
1,25 · 2,31

KLED masīvkoks

= 0,56 < 1,0

·	Fasādes plaknes pierādījums
a.) Aprēķina vērtības
Savienotājlīdzekļi SNa 2,2 × 55

EC 8.3.1.1/8.3.1.3

fermacell® plāksne:

B

fh,k = 7d-0,7 · t0,9 = 46,1 N/mm²
bT

Nagla:
Mγ,k = 0,3 · fu,k · d2,6
		 = 0,3 · 600 · 2,22,6 = 1398 Nmm

Pierādījumi būvelementiem
·	
Pierādījums malu statņiem

(8.14)

Fv,Rk = 0,7 · 2 · Mγ,k · fh,k · d = 373 N		 ETA-03/0050
treq = 6d = 13,2 mm ≤ tBepl. = 15 mm		 (tab. NA 14)

a) «iespiešana» fasādes virsmā
br = 625 mm < 50 · tapšuv. = 750 mm
h/b = 120/60 = 2,0 ≤ 4
→ bez iespiešanas
b.) «iespiešana» vertikāli fasādes virsmai
F
· 1000
σc,0,d = A,Ed = 23,2
= 3,22 N/mm²
120 · 60

ETA-03/0050

Rd,Na = 1,0 · 373
· 0,97 = 329 N
1,1
→ Samazinājums par 3%, da t < 7d		 ETA-03/0050
EC 6.1.4. un 6.3.2.

c

f

21
fc,0,d = kmod · c,0,k
= 1,0 ·1,3
= 16,1 N/mm²
γ

b.) vienkāršots pierādījums fasādes stinguma diskam
skatīt DIN 1052:2008-12, 10.6
atbilst NA-NCI regulējumam pie 9.2.4.2 (NA. 16)

M

Iespiešanas koeficients
λy = lef/iy = 2,55/(0,289 · 0,12) = 74
→ kc,y = 0,51

kv1 · Rd/s
EC 6.3.2. ar ϐc = 0,2

fv,0,d = min.

kv1 · kv2 · ft,d* · t
kv1 · kv2 · fv,d · 35 t²/br

Pierādījums:

σc,0,d

kc,y · fc,0,d

=

3,22
0,51 · 16,1

= 0,39 < 1,0

Piezīme:
Vējā fasādes plaknei jāņem vērā lieces moments un, ja nepieciešams, jāpierāda atsevišķi.

* Piezīme: Apšuvumiem ar zemu stiepes izturību apšuvuma pierādījumiem ir
jāizmanto stiepes izturības aprēķina vērtība.

Koeficienti:
kv1 = 1,0 noturīgs pret bīdi no visām pusēm
kv2 = 0,33 vienpusējs apšuvums
ft,d = 1,75 N/mm²; ft,k = 2,4 N/mm²
fv,d = 2,56 N/mm²; fv,k = 3,5 N/mm²
→ abi ar kmod = (0,8 + 1,1)/2
		

ETA-03/0050
ETA-03/0050
KLED ģipša
šķiedras

PLĀNOŠANA

fv,0,d = min.

1,0 · 329/50 · ci

= 6,5 kN

1,0 · 0,33 · 1,75 · 15

= 8,7 kN

1,0 · 0,33 · 2,56 · 35 · 15²/625

= 10,6 kN

→ Noteicošs ir savienotājlīdzekļa pierādījums
· Tiek ņemts vērā ci-faktors:			 EC 9.2.4.2
plānām fasādes plaknēm bi < b0
ci =

bi

b0

=

1,25
2,55/2

= 0,98			

(9.22)

→ Savienotājlīdzekļa NW samazinājums 2%
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Bīdes plūsmas aprēķina vērtība:
fv,Ed = 7,5/1,25 = 6,0 kN
Fasādes plaknes pierādījums:

fv,Ed

fv,0,d

=

6,0
6,4

= 0,92 < 1,0

Horizontālā deformācija
NA-NCI pie 9.2.4.2. (NA. 18)
Nosacījumi:
· br = 1,25 m > h/3 = 0,85 m
· bp = 1,25 m > h/4 = 0,64 m
· Plātne novietota uz stingas karkasa konstrukcijas
· nav ņemts vērā savienotājlīdzekļa paaugstinājums
(skatīt EC 9.2.4.2 (5))

fermacell Holzbauplaner

fermacell bietet mit dem Holzbauplaner eine völlig neue und einfache Lösung, die den Vorte

1. Stiepes enkurojuma noteikšana
fermacell koka būvju plāno- Ar fermacell koka būves
einer automatisierten
und
praxisnahen Bemessung von Wandtafeln mit sich bringt.
plānotāju jūs
plānojat
tāju skatīt
2. Apakšējā vainaga spiedes pretestības
plaknes tikai
Die fermacell fasādes
Bemessungshilfe
eignet sich nicht nur
für Tragwerkplaner, sondern für alle
pierādījums
5
soļos:
www.holzbauplaner.com

statikinteressierten Planer - insbesondere Architekten, Zimmereien und Holzbaubetriebe.

fermacell ar koka būvju plānotāju piedāvā
pilnīgi jaunu un vienkāršu risinājumu, kas
dod priekšroku fasādes plakņu automatizētam un praksei pietuvinātam aprēķinam.

www.holzbauplaner.com

3.

Malu statņu pierādījums

4.

Fasādes plaknes pierādījums

5.

Informācija skaņas izolācijai

fermacell aprēķina rīks ir piemērots ne tikai
nesošo konstrukciju projektētājiem, bet arī
visiem statikā ieinteresētajiem plānotājiem
– jo īpaši arhitektiem, galdnieku darbnīcām
un koka būvniecības uzņēmumiem.

Gehen Sie auf www.holzbauplaner.com und nutzen Sie den fermacell Holzbauplaner mit allen Endgeräten

Papildu informācija

Eine schnelle und einfache Bemessung

mājas lapā: www.cel.lv: von Wandtafeln in Holzrahmenbauweise
kann®ab
sofort
mitplānotāju
dem fermacell Holz· mācību video par fermacell
koka
būvju
bauplaner
durchgeführt
werden.
www.fermacell.de/verarbeitungsfilme:

· v ideo par priekšrocībām fermacell koka būvēm
Die Holzbaunorm DIN EN 1995-1-1 mit

1

Ermittlung der Zugverankerung

2

Nachweis der Schwellenpressung

3

Nachweis der Randrippen

4

Nachweis der Wandtafel

5

Informationen zum Schallschutz

®

dem nationalen Anhang (NA) in Verbindung mit dem ETA 03/0050 dient hierbei
als Grundlage der Bemessung.

Das Ergebnis

Wandtafelbemessung in nur 5 Schritten

Nach nur fünf Schritten steht im

Folgende Bestandteile bietet die

Anschluss an die Bemessung ein

■■ Eine detaillierte Dokumentation
zu den geführten Nachweisen

■■ Eine Übersicht zu allen relevanten

Inhalten, Formeln und Berechnung

■■ Weiterführende Informationen übe
Format der fermacell GipsfaserPlatten
■■ Eine konkrete Ermittlung des
Materialbedarfs der fermacell
Gipsfaser-Platten
■■ Sowie Angaben zu Anzahl und
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Fasādes plakņu ar ferma-

cell plāksnēm aprēķins
fermacell piedāvā risinājumus praktiskai fasādes plakņu aprēķināšanai. Ar šo
tehnisko dokumentu ar aprēķinu tabulām
fermacell vēršas ne tikai pie konstruktoriem, bet pie visiem statikas interesentiem,
jo īpaši arhitektiem, galdnieku darbnīcām
un koka būvniecības uzņēmumiem.
Papildus parastam vēja slodzes aprēķinam šo dokumentu var izmantot kā palīgu
zemestrīces mērījumiem Vācijas seismiskajās zonās 1-3.

Šī dokumenta saturs:
·	
Aprēķina piemērs fasādes plaknei
·	
Aprēķinu tabulas attiecībā uz garuma
izturību/bīdes plūsmu (aprēķināts)
fermacell® plāksnēm un fermacell®
Powerpanel HD plāksnēm vai abu materiālu kombinācijai
·	
Aprēķinu tabulas attiecībā uz garuma
izturību/bīdes plūsmu (aprēķināts)
fermacell® plāksnēm ārkārtas aprēķinam
zemestrīces gadījumā
Šīs tabulas sagatavotas koksnes tehnoloģiju laboratorijā LHT Hildeshaimā. Šajās
tabulās fasādes plaknes tika aprēķinātas
horizontālā slodzē, ņemot vērā savienotājlīdzekļu nestspēju un plātņu stiprību, kā arī
apšuvuma izliekšanās reakciju.

Eksplikācija:
Sienas paneļi stinguma nodrošināšanai seismiskās zonās, ņemot vērā
Z-9.1-434 atšķirībā no DIN 4149
(Vācijas zemestrīču standarts)

NKL1
NKL2
NKL3

Pielietojuma klases saskaņā ar 5. eirokodeksu – DIN
EN 1995-1-1 detalizētu
aprakstu skatīt 33. lpp.

Detalizēta informācija un skaidrojumi, kā
arī tiešās atsauces uz standartiem atrodami fermacell dokumentā Bemessungswerte fv,o,d von beplankten Wandtafeln mit
fermacell® Gipsfaser-Platten und fermacell®
Powerpanel HD zum Nachweis ihrer scheibenartigen Beanspruchbarkeit nach DIN
EN 1995-1-1 (EC5) in Verbindung mit dem
nationalen Anhang (NA) infolge Einwirkungen
aus Wind oder Erdbeben interneta vietnē:
www.fermacell.com
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Aprēķina piemērs fasādes
plaknei
1. Ieejas parametrs:
FH,Ed ges. = 42 kN

4. Nestspējas vērtību iedalījums:
Izmantojot tabulas 27. lpp. piemēru:
ārsienas/iekšējās nesošās sienas, tiešais
apšuvums vienā pusē

3. Mainīgas bīdes plūsmas aprēķina
vērtība:

2. H-spēka sadalījums:
FH,Ed,b1 =

42 000 N · 3,20 m
9,10 m

= 14,770 N , 14,8 kN

FH,Ed,b2 =

42 000 N · 5,90 m
9,10 m

= 27,230 N , 27,2 kN

·	
Proporcionāli sadalās pa atsevišķo sienas paneļu garumu (vienkāršota pieeja
koka paneļu konstrukcijai)

14 770 N
3200 mm

=

27 230 N
5900 mm

, 4,62

N
mm

·	
Abām plātnēm vienādi

5. Konstrukcija:
izvēle: mazas skavas
·	
fermacell® plāksne; t = 12,5 mm

Tā ir mainīgā bīdes plūsma fv,0,Ed, kurai
pretnostata konstrukcijas stingumu (aprēķina vērtība).

·	
Skava; 1,53 × 50 mm, av = 100 mm
Alternatīvas:
a) fermacell® plāksne; t = 10 mm
Skava av = 100 mm
N
fV,O,d = 4,8 mm

?? mm

·	
Horizontālais spēks, kas iedarbojas uz
fasādes plaknes grupu

fv,0,Ed b1 b2 =

4,62

Piezīme: Redzamām virsmām statņu attālums jāsamazina līdz e ≤ 500 mm (skatīt
lietošanas instrukciju)

N
mm

b) fermacell® plāksne; t = 12,5 mm
Nagla d = 2,2 mm; av = 75 mm
N
fV,O,d = 4,7 mm

Att. Uz virsmu iedarbojošu bīdes plūsmu savienotājlīdzeklis pārnes koka šķērsgriezumā.

FH, Ed

1.

FH

FH

1

2

b1= 3,20 m

b2= 5,90 m

FH, Ed

2.

FH

FH

1

b1= 3,20 m

b2= 5,90 m

2

Att. Fasādes plaknes aprēķins –
vēja slodze:
1 Vējš no labās puses
2 Vējš no kreisās puses
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NKL1
ārpuse/iekšpuse

iekšpuse

6. Pierādījums:

Aprēķina vērtības attiecībā uz garumu fv,0,d [N/mm] 1. pielietojuma klases fasādes
plaknēm, kas no vienas puses apšūtas ar fermacell® plāksnēm
Plāksnes biezums t = 10 mm

fV,O,Ed

Savienotājlīdzekļi

Plāksnes biezums t = 12,5 mm

3,6

5,4

5,5 ◗
(7,2)

5,5 ◗
(10,8)

Skava
d = 1,8 mm

7,2
(13,0)

7,2
(8,6)

6,5

4,3

3,2

4,8

5,5◗
(6,3)

5,5◗
(9,5)

Skava
d = 1,53 mm

7,2
(9,8)

6,5

4,9

3,3

2,5

3,7

5,0

5,5 ◗
(7,5)

Nagla
d = 2,8 mm

7,2
8,7

5,8

4,3

2,9

2,2

3,4

4,5

5,5 ◗
(6,7)

Nagla
d = 2,5 mm

7,2
8,0

5,3

4,0

2,7

1,9

2,9

3,9

5,5 ◗
(5,8)

Nagla
d = 2,2 mm

7,1

4,7

3,5

2,4

150
[mm]

100
[mm]

75
[mm]

50
[mm]

Attālums «s» starp stiprināšanas līdzekļiem

50
[mm]

75
[mm]

100
[mm]

150
[mm]

2,7

4,0

5,4

8,1

Nagla
d = 2,2 mm

8,3

5,5

4,1

2,8

3,3

4,9

6,5

8,7 ◗
(9,8)

Nagla
d = 2,5 mm

10,0
10,1

6,7

5,0

3,4

3,4

5,1

6,8

8,7 ◗
(10,3)

Nagla
d = 2,8 mm

10,0
(11,7)

7,8

5,9

3,9

3,3

5,0

6,7

8,7 ◗
(10,0)

Skava
d = 1,53 mm

10,0
10,2

6,8

5,1

3,4

4,3

6,5

8,7

8,7 ◗
(13,0)

Skava
d = 1,8 mm

10,0
(13,5)

9,0

6,8

4,5

Papildinājumi EC_5 - DIN EN 1995-1-1:
·	
Apšuvuma pierādījumiem jāizmanto maPlāksnes biezums t = 15 mm
Savienotājlīdzekļi
Plāksnes biezums t ≥ 18 mm
Turpmāk izmantotā pierādījuma metode
zāka stiepes izturības un bīdes izturības
atbilst vienkāršotajai A metodei: Sienas
vērtība.
paplāksnes ar gala stiprinājumu.
Jāņem vērā 5. eirokodeksā noteiktie paŠie abi punkti nepieciešamības gadījumā
matnosacījumi.
jāņem vērā papildus:
Šie punkti jau ir iekļauti aprēķinu tabulās:
·	
Savienotājlīdzekļi 5. eirokodeksā pēc
tuvākas izpētes (Johansena teorija) ir
jāaprēķina komplicētāk.
·	
Ņemot vērā «troses efektu», savienotājlīdzekļus var izmantot efektīvāk.

·	
Saskaņā ar nacionālo pielikumu DIN
1995-1-1/NA nepilnības jāņem vērā, izmantojot horizontālo aizstājējspēku [NCI
pie 9.2.4.2 (NA.128)].
·	
Plāniem sienu paneļiem b < h/2 jāsamazina saskaņā ar pašreizējo standartu
[5. eirokodeksa 9.2.4.2. (4) sadaļa].
Savienotājlīdzekļu pierādījums tiek sa-

fV,O,d

=

4,62
4,90

N
mm
N
mm

= 0,94 <1,0 ✓

·	
94% noslodze

mazināts ar faktoru ci saskaņā ar šādiem
noteikumiem:

ci =

1
bi

b0

paredzēts

bi ≥ bo

paredzēts

bi < bo

Kur:
b0 = h/2
h: sienas augstums
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fermacell® plāksnes –
iekšpusē no vienas puses

NKL1

piemēram, ārsienas/iekšējās nesošās sienas

ārpuse/iekšpuse

iekšpuse

Aprēķina vērtības attiecībā uz garumu fv,0,d [N/mm] 1. pielietojuma klases fasādes
plaknēm, kas no vienas puses apšūtas ar fermacell® plāksnēm
Plāksnes biezums t = 10 mm
3,6
3,2

5,4
4,8

Aprēķina relevance:
Savienotājlīdzekļu nestspējas pierādījums
X,X
atbilst aprēķinam

Savienotājlīdzekļi

Plāksnes biezums t = 12,5 mm

5,5 ◗
(7,2)

5,5 ◗
10,8

Skava
d = 1,8 mm

7,2
(13,0)

7,2
(8,6)

6,5

5,5 ◗
(6,3)

5,5 ◗
(9,5)

Skava
d = 1,53 mm

7,2
(9,8)

6,5

4,9

3,3

Nagla
d = 2,8 mm

7,2
8,7

5,8

4,3

2,9

2,5

3,7

5,0

2,2

3,4

4,5

5,5 ◗
(6,7)

Nagla
d = 2,5 mm

7,2
8,0

5,3

4,0

2,7

Nagla
d = 2,2 mm

7,1

4,7

3,5

2,4

1,9

2,9

3,9

5,5 ◗
5,8

150
[mm]

100
[mm]

75
[mm]

50
[mm]

Attālums «s» starp stiprināšanas līdzekļiem

50
[mm]

75
[mm]

100
[mm]

150
[mm]

2,7

4,0

5,4

8,1

Nagla
d = 2,2 mm

8,3

5,5

4,1

2,8

3,3

4,9

6,5

8,7
(9,8)

Nagla
d = 2,5 mm

10,0
10,1

6,7

5,0

3,4

3,4

5,1

6,8

8,7
(10,3)

Nagla
d = 2,8 mm

10,0
(11,7)

7,8

5,9

3,9

3,3

5,0

6,7

8,7
(10,0)

Skava
d = 1,53 mm

10,0
10,2

6,8

5,1

3,4

4,3

6,5

8,7

8,7
(13,0)

Skava
d = 1,8 mm

10,0
(13,5)

9,0

6,8

4,5

Savienotājlīdzekļi

Plāksnes biezums t ≥ 18 mm

Būvelementu apraksts (pusfabrikāts):
Nesošais fermacell® apšuvums atrodas
dzīvojamās zonas iekšpusē/1. pielietojuma
klase un ir tieši saistīts ar sienas karkasu.
Otrā pusē var uzstādīt nenesošus apšuvumus vai apšuvuma materiālus, ko nevar
izmantot statikai (piemēram, ar zemākām
stinguma īpašībām).

Apšuvuma stiepes izturības pierādījums
atbilst aprēķinam

X,X ◗

Apšuvuma lieces pierādījums atbilst
aprēķinam

4,3

5,5 ◗
(7,5)

Plāksnes biezums t = 15 mm

X,X

Piemēri iekšējām sienām:
·	
fermacell® plāksnes uz atsperprofila/skaņas izolēta karkasa
·	
Citi apšuvumi uz koka karkasa konstrukcijas u.c. Uzstādīšanas plakne
Piemēri ārsienām:
·	
Plakanas fasādes, kas ventilētas uz karkasa konstrukcijas u.c. Apmesta fasāde
ar fermacell® Powerpanel H₂O
·	
Koka fasādes, kas ventilētas uz karkasa
konstrukcijas
·	
WDVS sistēmas u.c. Apmesta kokšķiedra

(X,X)

Savienotājlīdzekļu izturība, ja dominē
apšuvuma stiepes izturība vai liece,
neatbilst aprēķinam

Pamatnosacījumi:
·	Attālums starp koka statņu asīm e ≤ 625 mm
·	Plaknes plānums ar faktoru ci = 1;
Nosacījums bplakne > hplakne/2
·	Aprēķins saskaņā ar:
- DIN EN 1995-1-1
- DIN EN 1995-1-1 NA
Aprēķina pamatojums:
- ETA-03/0050
- Z-9.1-434
·	Norādītās nestspējas attiecas uz savienojumiem
ar C24 izturības klases skujkokiem un plākšņu
materiāliem ar asām malām
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PLĀNOŠANA

fermacell® plāksnes –
divpusēja

NKL1

piemēram, nesošās iekšējās sienas

iekšpuse

iekšpuse

Aprēķina vērtības attiecībā uz garuma nestspējām fv,0,d [N/mm] 1. pielietojuma klases
fasādes plaknēm, kas no abām pusēm apšūtas ar fermacell® plāksnēm
Plāksnes biezums t = 10 mm

Savienotājlīdzekļi

Plāksnes biezums t = 12,5 mm

7,2

Skava
d = 1,8 mm

21,9

10,8

14,4

16,7 ◗

17,3

13,0

9,5

12,7

16,7 ◗

Skava
d = 1,53 mm

19,6

13,1

9,8

6,5

5,0

7,5

10,0

15,0

Nagla
d = 2,8 mm

17,4

11,6

8,7

5,8

4,5

6,7

9,0

13,5

Nagla
d = 2,5 mm

15,9

10,6

8,0

5,3

3,9

5,8

7,8

11,7

Nagla
d = 2,2 mm

14,2

9,4

7,1

4,7

150
[mm]

100
[mm]

75
[mm]

50
[mm]

Attālums «s» starp stiprināšanas līdzekļiem

50
[mm]

75
[mm]

100
[mm]

150
[mm]

5,4

8,1

10,8

16,1

Nagla
d = 2,2 mm

16,5

11,0

8,3

5,5

6,5

9,8

13,1

19,6

Nagla
d = 2,5 mm

20,1

13,4

10,1

6,7

6,8

10,3

13,7

20,5

Nagla
d = 2,8 mm

23,5

15,7

11,7

7,8

6,7

10,0

13,4

20,0

Skava
d = 1,53 mm

20,4

13,6

10,2

6,8

8,7

13,0

17,4

26,0

Skava
d = 1,8 mm

27,1

18,0

13,5

9,0

Savienotājlīdzekļi

Plāksnes biezums t ≥ 18 mm

Būvelementu apraksts (gatava detaļa):
Nesošā fermacell® apšuvuma abas puses
atrodas dzīvojamās zonas iekšpusē/1.
pielietojuma klase un ir tieši saistīts ar
sienas karkasu.
Runa ir par simetriski veidotu konstrukciju –
simetrija nodrošina ievērojami augstāku nestspēju liecei un stiepes izturībai.

X,X

Apšuvuma stiepes izturības pierādījums
atbilst aprēķinam

X,X ◗

Apšuvuma lieces pierādījums atbilst
aprēķinam

8,6

6,3

Plāksnes biezums t = 15 mm

Aprēķina relevance:
Savienotājlīdzekļu nestspējas pierādījums
X,X
atbilst aprēķinam

Tikai pašnesošās iekšējās sienas
·	
Instalācijas var ievietot nodalījumos.
Nepieciešamās atveres aprēķinos var
neņemt vērā, ja tās nepārsniedz 200 ×
200 mm. Vairāku atveru gadījumā atveru
garumu/augstumu summai ir jābūt
mazākai par 10% no plaknes garuma/
augstuma. (Atsauce – DIN EN 1995-1-1/
NA NCl pie 9.2.4.2).
·	
Turklāt ir vērts, piemēram, vannas istabā
ierīkot papildu instalāciju virsmas.

Pamatnosacījumi:
·	Attālums starp koka statņu asīm e ≤ 625 mm
·	Plaknes plānums ar faktoru ci = 1;
Nosacījums bplakne > hplakne/2
·	Aprēķins saskaņā ar:
- DIN EN 1995-1-1
- DIN EN 1995-1-1 NA
Aprēķina pamatojums:
- ETA-03/0050
- Z-9.1-434
·	Norādītās nestspējas attiecas uz savienojumiem
ar C24 izturības klases skujkokiem un plākšņu
materiāliem ar asām malām

PLĀNOŠANA

fermacell® plāksnes –
vienpusēji no ārpuses

NKL2

piemēram, ārsienas ar ventilējamu fasādi/
WDVS

ārpuse

iekšpuse

Aprēķina vērtības attiecībā uz garuma nestspējām fv,0,d [N/mm] 2. pielietojuma klases
fasādes plaknēm, kas no vienas puses apšūtas ar fermacell® plāksnēm
Plāksnes biezums t = 10 mm
3,1
2,7

Savienotājlīdzekļi

Plāksnes biezums t = 12,5 mm

4,1 ◗
(4,6)

4,1 ◗
(6,2)

4,1 ◗
(9,3)

Skava
d = 1,8 mm

5,3
(11,1)

5,3
7,4

5,3
(5,6)

3,7

4,1

4,1 ◗
(5,4)

4,1 ◗
(8,2)

Skava
d = 1,53 mm

5,3
(8,4)

5,3
(5,6)

4,2

2,8

Nagla
d = 2,8 mm

5,3
(7,5)

5,0

3,7

2,5

2,1

3,2

4,3

4,1 ◗
(6,4)

1,9

2,9

3,9

4,1 ◗
5,8

Nagla
d = 2,5 mm

5,3
(6,8)

4,6

3,4

2,3

Nagla
d = 2,2 mm

5,3
6,1

4,1

3,0

2,0

1,7

2,5

3,3

4,1 ◗
(6,0)

150
[mm]

100
[mm]

75
[mm]

50
[mm]

Attālums «s» starp stiprināšanas līdzekļiem

50
[mm]

75
[mm]

100
[mm]

150
[mm]

2,3

3,5

4,6

6,4
(6,9)

Nagla
d = 2,2 mm

7,1

4,7

3,5

2,4

2,8

4,2

5,6

6,4
(8,4)

Nagla
d = 2,5 mm

7,4
(8,6)

5,8

4,3

2,9

2,9

4,4

5,9

6,4
8,8

Nagla
d = 2,8 mm

7,4
10,1

6,7

5,0

3,4

2,9

4,3

5,7

6,4
(8,6)

Skava
d = 1,53 mm

7,4
8,8

5,8

4,4

2,9

3,7

5,6

6,4
7,4

6,4
(11,2)

Skava
d = 1,8 mm

7,4
11,6

7,4
(7,7)

5,8

3,9

Savienotājlīdzekļi

Plāksnes biezums t ≥ 18 mm

Plāksnes biezums t = 15 mm

Būvelementu apraksts (pusfabrikāts):
Nesošais fermacell® apmetums atrodas
ārpusē, t.i., 2. pielietojuma klasē, un ir
tieši saistīts ar sienas karkasu. Otrā pusē
var uzstādīt nenesošus apšuvumus vai
apšuvuma materiālus, ko nevar izmantot
statikai, piemēram, ar zemākām stinguma
īpašībām.

Tikai pašnesošās ārsienas
·	
Aizsardzībai pret laika apstākļu ietekmi
var izmantot gan WDVS, gan ventilējamās
fasādes sistēmas.
Nenesošajās iekšējās sienās var izmantot,
piemēram,
·	
fermacell® plāksnes uz atsperprofila/
skaņas izolēta karkasa
·	
citus apšuvumus uz koka karkasa
konstrukcijām
u.c. instalācijas virsmas.

Aprēķina relevance:
Savienotājlīdzekļu nestspējas pierādījums
X,X
atbilst aprēķinam

X,X

Apšuvuma stiepes izturības pierādījums
atbilst aprēķinam

X,X ◗

Apšuvuma lieces pierādījums atbilst
aprēķinam

(X,X)

Savienotājlīdzekļu izturība, ja dominē
apšuvuma stiepes izturība vai liece,
neatbilst aprēķinam

Pamatnosacījumi:
·	Attālums starp koka statņu asīm e ≤ 625 mm
·	Plaknes plānums ar faktoru ci = 1;
Nosacījums bplakne > hplakne/2
·	Aprēķins saskaņā ar:
- DIN EN 1995-1-1
- DIN EN 1995-1-1 NA
Aprēķina pamatojums:
- ETA-03/0050
- Z-9.1-434
·	Norādītās nestspējas attiecas uz savienojumiem
ar C24 izturības klases skujkokiem un plākšņu
materiāliem ar asām malām
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PLĀNOŠANA

fermacell® plāksnes –
divpusēja

NKL2

piemēram, ārsienas ar ventilējamu fasādi/
WDVS

ārpuse

iekšpuse

Aprēķina vērtības attiecībā uz garuma nestspējām fv,0,d [N/mm] 2. pielietojuma klases
fasādes plaknēm, kas no abām pusēm apšūtas ar fermacell® plāksnēm
Plāksnes biezums t = 10 mm

Savienotājlīdzekļi

Plāksnes biezums t = 12,5 mm

6,2

Skava
d = 1,8 mm

16,2

9,3

12,3

12,3 ◗

14,8

11,1

6,7

9,0

12,3 ◗

Skava
d = 1,53 mm

13,9

9,3

7,0

4,6

4,3

6,4

8,6

12,3 ◗

Nagla
d = 2,8 mm

14,9

9,9

7,5

5,0

3,9

5,8

7,7

11,6

Nagla
d = 2,5 mm

13,7

9,1

6,8

4,6

3,3

5,0

6,7

10,0

Nagla
d = 2,2 mm

12,2

8,1

6,1

4,1

150
[mm]

100
[mm]

75
[mm]

50
[mm]

Attālums «s» starp stiprināšanas līdzekļiem

50
[mm]

75
[mm]

100
[mm]

150
[mm]

4,6

6,9

9,2

13,8

Nagla
d = 2,2 mm

14,2

9,5

7,1

4,7

5,6

8,4

11,2

16,9

Nagla
d = 2,5 mm

17,3

11,5

8,6

5,8

5,9

8,8

11,7

17,6

Nagla
d = 2,8 mm

20,2

13,4

10,1

6,7

5,7

8,6

11,5

17,2

Skava
d = 1,53 mm

17,5

11,7

8,8

5,8

7,4

11,2

14,9

Skava
d = 1,8 mm

22,3

15,5

11,6

7,7

Savienotājlīdzekļi

Plāksnes biezums t ≥ 18 mm

Plāksnes biezums t = 15 mm

Būvelementu apraksts (gatava detaļa):
Nesošie fermacell® apšuvumi atrodas abās
pusēs, t.i., šī ārsiena tiek klasificēta 2. pielietojuma klasē (DIN 68800-2). Apšuvumi ir
tieši saistīti ar sienas karkasu.
Runa ir par simetriski veidotu konstrukciju
– simetrija nodrošina ievērojami augstāku
nestspēju liecei un stiepes izturībai.

X,X

Apšuvuma stiepes izturības pierādījums
atbilst aprēķinam

X,X ◗

Apšuvuma lieces pierādījums atbilst
aprēķinam

7,4

4,5

19,4

Aprēķina relevance:
Savienojumu nestspējas pierādījums
X,X
atbilst aprēķinam

Tikai pašnesošās ārsienas
·	
Aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību
var izmantot tādas pašas sistēmas kā
vienpusēji no ārpuses apšūtām sienām.
·	
Instalācijas var ievietot nodalījumos vai
uz papildu instalācijas virsmām.

Pamatnosacījumi:
·	Attālums starp koka statņu asīm e ≤ 625 mm
·	Plaknes plānums ar faktoru ci = 1;
Nosacījums bplakne > hplakne/2
·	Aprēķins saskaņā ar:
- DIN EN 1995-1-1
- DIN EN 1995-1-1 NA
Aprēķina pamatojums:
- ETA-03/0050
- Z-9.1-434
·	Norādītās nestspējas attiecas uz savienojumiem
ar C24 izturības klases skujkokiem un plākšņu
materiāliem ar asām malām

PLĀNOŠANA

2. pielietojuma klase

1. pielietojuma klase

Pielietojuma klases
iekšpuse

5. eirokodeksa – DIN EN 1995-1-1 2.3.1.3.
sadaļā ir nosauktas pielietojuma klases
no 1. līdz 3. Savlaicīgi ir jānoskaidro, kādu
pielietojuma klasi projektam var izmantot.
1. pielietojuma klase:
Temperatūra 20°C un relatīvais gaisa
mitrums 65% tiek pārsniegti tikai dažas
nedēļas gadā; vidējais mitruma saturs
vairumā skujkoku nepārsniedz 12%.

2. pielietojuma klase:
Temperatūra 20°C un relatīvais gaisa
mitrums 85% tiek pārsniegti tikai dažas
nedēļas gadā; vidējais mitruma saturs
vairumā skujkoku nepārsniedz 20%.
3. pielietojuma klase:
Saskaņā ar DIN EN 1995 klimatiskie
apstākļi, kas izraisa augstāku koksnes mitrumu nekā 2. pielietojuma klasē. Parasti
būvelementi 3. pielietojuma klasē ir tieši
pakļauti laika apstākļu ietekmei.

āra darbos

3. pielietojuma klase

Pielietojuma klašu definīcija saskaņā ar
DIN EN 1995-1-1
a) + b)
Ārējais apšuvums
JamesHardie® panelis
Dobums, ventilējams
vai aerējams
Vertikālais latojums
Iespējams, ūdens
novadīšanas slānis
fermacell® plāksne

Efektīva aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību,
a) ventilējama vai b) aerējama

c)

JamesHardie®
Plank ārējais
apšuvums
Iespējams, ūdens
novadīšanas slānis
Minerālu siltumizolācijas materiāls
Vertikālais
latojums
fermacell®
plāksne

Efektīva aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību,
neaerēta

d)
Apstiprināta
siltumizolācijas
kompozīta sistēma
fermacell®
plāksne

Efektīva aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību
ar WDVS

Aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību saskaņā ar
DIN 68800
a) + b)
Ventilējams ārsienu apšuvums uz horizontālām latām vai vertikālām latām ar
latojuma starpkārtu; šajā standartā ārsienu apšuvums tiek uzskatīts par pietiekami
ventilējamu, ja apšuvums ir uzstādīts
vismaz 20 mm attālumā no ārsienas vai
siltumizolācijas slāņa. Lielformāta ārējiem
apšuvumiem tiek piedāvāti šķiedru cementa izstrādājumi, piemēram, HardiePanel®
paneļi. Papildu informācija atrodama 3.
nodaļā, sākot no 160. lpp.
Par a)
Ventilējami ārsienu apšuvumi:
Attālumu vietām var samazināt līdz 5 mm.
Ventilācijas atveres katra ≥ 50 cm² (uz
katru sienas garuma metru).
Par b)
Aerējami ārsienu apšuvumi:
Aerācijas atveres ierīko apakšā ar ≥ 100
cm² (uz katru sienas garuma metru).

c) Maza formāta ārsienu apšuvumi, piemēram, HardiePlanks® uz horizontālām vai
vertikālām latām ar aizmugurējo ūdens
novadīšanas slāni (piemēram, piekārto
griestu plāksnēm vai sloksnēm), dobums
(d ≥ 20 mm) starp sienu un apšuvumu nav
aerējams.
d) Siltumizolācijas kompozītmateriālu
sistēma vai apmesti paneļi, kuru iestrādei
konkrētajā gadījumā ir būvuzraudzības
apstiprinājums.
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PLĀNOŠANA

fermacell® Powerpanel HD –
ārpuse

NKL1 NKL2

piemēram, ārsienas ar ventilējamu fasādi/
ar apmetumu kā aizsardzību pret laika
apstākļu iedarbību

NKL3
ārpuse

iekšpuse

Aprēķina vērtības attiecībā uz garuma nestspējām fv,0,d [N/mm] no 1. līdz 3. pielietojuma klases fasādes plaknēm, kas no vienas puses apšūtas ar fermacell® Powerpanel HD paneļiem
Pielietojuma klases 1. + 2.

Savienotājlīdzekļi

3. pielietojuma klase 1)

2,0
(3,4)

2,0
(5,0)

2,0
(6,7)

Skava
d = 1,8 mm

1,6
(5,4)

1,6
(4,0)

1,6
(2,7)

2,0
(2,5)

2,0
(3,8)

2,0
(5,0)

Skava
d = 1,53 mm

1,6
(4,0)

1,6
(3,0)

1,6
(2,0)

2,0
(2,8)

2,0
(4,2)

2,0
(5,5)

Nagla
d = 2,8 mm

1,6
(4,4)

1,6
(3,3)

1,6
(2,2)

2,0
(2,4)

2,0
(3,6)

2,0
(4,8)

Nagla
d = 2,5 mm

1,6
(3,9)

1,6
(2,9)

1,6
(1,9)

2,0
(2,1)

2,0
(3,1)

2,0
(4,2)

Nagla
d = 2,2 mm

1,6
(3,3)

1,6
(2,5)

1,6
(1,7)

150
[mm]

100
[mm]

75
[mm]

Attālums «s» starp stiprinājumiem

75
[mm]

100
[mm]

150
[mm]

1)

Aprēķina relevance:
Apšuvuma stiepes izturības pierādījums
X,X
atbilst aprēķinam

(X,X)

Savienotājlīdzekļu izturība – neattiecas
uz aprēķinu

Pamatnosacījumi:
·	Attālums starp koka statņu asīm e ≤ 625 mm
·	Plaknes plānums ar faktoru ci = 1;
Nosacījums bplakne > hplakne/2
·	Aprēķins saskaņā ar:
- DIN EN 1995-1-1
- DIN EN 1995-1-1 NA
Aprēķina pamatojums:
- ETA-13/0609
- Z-31.1-176
·	Norādītās nestspējas attiecas uz savienojumiem
ar C24 izturības klases skujkokiem un plākšņu
materiāliem ar asām malām

Tikai savienojumā ar pastāvīgi efektīvu aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību saskaņā ar DIN 68800
(piemēram, apmetuma sistēma, kas sastāv no gruntējuma un apmetuma apdares slāņa)

Būvelementu apraksts:
Nesošais fermacell® Powerpanel HD
apšuvums parasti atrodas ārpusē, t.i. 2.
pielietojuma klasē/3. pielietojuma klasē.
Nesošais vienpusējais apšuvums ir tieši
saistīts ar sienas karkasu.

3. pielietojuma klase – tiešā laika apstākļu
ietekmē – saskaņā ar ETA apstiprinājumu tiek panākta tikai kopā ar pastāvīgi
efektīvu aizsardzību pret laika apstākļu
ietekmi, piemēram, ar fermacell™ HD šuvju
tehnoloģiju un fermacell™ HD apmetuma
sistēmu.

Sienas sistēma ir piemērota ventilējamās fasādes sistēmās ar ugunsdrošības
prasībām (šeit 2. pielietojuma klase) vai
kā stinguma plāksne āra zonā, piemēram,
automašīnu nojumēm/lauksaimniecības
ēkām.

PLĀNOŠANA

fermacell plākšņu un fermacell
Powerpanel HD kombinācija
®

fermacell®
plāksne

fermacell® Powerpanel HD

®

NKL1 + NKL1

NKL2
ārpuse

piemēram, ārsiena kā starpsiena dvīņu/
rindu mājai
iekšpuse

Aprēķina vērtības attiecībā uz garuma nestspējām fv,0,d [N/mm] fasādes plaknēm, kas no
abām pusēm apšūtas ar fermacell® plāksnēm un fermacell® Powerpanel HD paneļiem
Powerpanel HD, NKL 1 + 2
Ģipša šķiedras t = 10 mm, NKL 1

Savienotājlīdzekļi

Powerpanel HD, NKL 1 + 2
Ģipša šķiedras t = 12,5 mm, NKL 1

5,3

5,4

5,5

5,5

Skava
d = 1,8 mm

7,2

7,2

6,5

5,3

4,9

5,3

5,5

5,5

Skava
d = 1,53 mm
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Attālums «s» starp
stiprinājumiem
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8,3

8,3

6,4

4,4

10,0

8,3

7,3

5,2

5,1

7,2

8,3

8,7

Nagla
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d = 2,8 mm
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6,0

5,0
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Skava
d = 1,53 mm
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5,1

5,3
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8,7

8,7

Skava
d = 1,8 mm

10,0

9,0

6,8

5,3

Savienotājlīdzekļi

Powerpanel HD, NKL 1 + 2
Ģipša šķiedras t = 18 mm, NKL 1

Powerpanel HD, NKL 1 + 2
Ģipša šķiedras t = 15 mm, NKL 1

Būvelementu apraksts (gatava detaļa):
Nesošais fermacell® plākšņu apšuvums
iekšpusē atrodas dzīvojamā zonā/1.
pielietojuma klasē un daļēji atbalstošais
fermacell® Powerpanel HD atrodas konstrukcijas ārpusē (bez tiešas laika apstākļu
ietekmes/1.-2. pielietojuma klase). Abi
apšuvumi ir tieši saistīti ar sienas karkasu.
Mazāk stingo apšuvuma materiālu fermacell® Powerpanel HD var izmantot tikai
ierobežoti, kopā stabilizējot visu sistēmu
(iedalījums 3 daļās).

Sienu sistēma bieži tiek izmantota kā ēkas
gala siena, ja ēkas starpsienām ir jāatbilst
ugunsdrošības prasībām F90/F30. Vēl viens
pielietojums ir ventilējamu fasāžu saliekamie elementi ar ugunsdrošības prasībām.

Aprēķina relevance:
Izšķiroša nozīme ir no vienas puses ar
fermacell plāksnēm apšūtas fasādes
X,X
plaknes nestspējai

X,X

X,X

Abi apšuvumi darbojas kopā atkarībā no
to stinguma īpašībām
Abi apšuvumi darbojas kopā to nestspēju
apmērā, pieņemot vienas apšuvuma puses
nestspējas samazinājumu par 25%

Pamatnosacījumi:
·	Attālums starp koka statņu asīm e ≤ 625 mm
·	Plaknes plānums ar faktoru ci = 1;
Nosacījums bplakne > hplakne/2
·	Aprēķins saskaņā ar:
- DIN EN 1995-1-1
- DIN EN 1995-1-1 NA
Aprēķina pamatojums:
- ETA-03/0050

- Z-9.1-434
- ETA-13/0609
- Z-31.1-176

·	Norādītās nestspējas attiecas uz savienojumiem
ar C24 izturības klases skujkokiem un plākšņu
materiāliem ar asām malām
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PLĀNOŠANA

fermacell plākšņu un fermacell
Powerpanel HD kombinācija
®

fermacell® plāksne

fermacell® Powerpanel HD

®

NKL1 + NKL3
ārpuse

piemēram, ārsiena ar apmetumu kā aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību
iekšpuse

Aprēķina vērtības attiecībā uz garuma nestspējām fv,0,d [N/mm] fasādes plaknēm, kas no
abām pusēm apšūtas ar fermacell® plāksnēm un fermacell® Powerpanel HD paneļiem
Powerpanel HD, NKL 31)
Ģipša šķiedras t = 10 mm, NKL 1

Savienotājlīdzekļi

Powerpanel HD, NKL 31)
Ģipša šķiedras t = 12,5 mm, NKL 1
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Attālums «s» starp
stiprinājumiem
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Savienotājlīdzekļi

Powerpanel HD, NKL 3
Ģipša šķiedras t = 18 mm, NKL 1

Powerpanel HD, NKL 3
Ģipša šķiedras t = 15 mm, NKL 1
1)

1)

4,5
1)

Tikai savienojumā ar pastāvīgi efektīvu aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību saskaņā ar DIN 68800
(piemēram, apmetuma sistēma, kas sastāv no gruntējuma un apmetuma apdares slāņa)

Būvelementu apraksts (gatava detaļa):
Nesošais fermacell® apšuvums atrodas
dzīvojamās zonas iekšpusē/1. pielietojuma
klase, un daļēji pašnesošais fermacell®
Powerpanel HD atrodas konstrukcijas
ārpusē (ar pastāvīgi efektīvu aizsardzību
pret laika apstākļu iedarbību tiešā laika
apstākļu iedarbībā/3. pielietojuma klase).
Abi apšuvumi ir tieši saistīti ar sienas
karkasu.
Mazāk stingo apšuvuma materiālu fermacell® Powerpanel HD var izmantot tikai

ierobežoti, kopā stabilizējot visu sistēmu
(iedalījums 3 daļās).
Sienas sistēmu var izmantot tikai tad, ja
optiski tiek prasīta apmesta virsma un no
darbietilpīgās ventilējamās fasādes sistēmas ir jāatsakās. Turklāt ar šo konstrukciju
var izpildīt ugunsdrošības prasības F90,
piemēram, kritiskā robežapbūvē.

Aprēķina relevance:
Izšķiroša nozīme ir no vienas puses ar
fermacell plāksnēm apšūtas fasādes
X,X
plaknes nestspējai

X,X

X,X

Abi apšuvumi darbojas kopā atkarībā no
to stinguma īpašībām
Abi apšuvumi darbojas kopā to nestspēju
apmērā, pieņemot vienas apšuvuma
puses
nestspējas samazinājumu par 25%

Pamatnosacījumi:
·	Attālums starp koka statņu asīm e ≤ 625 mm
·	Plaknes plānums ar faktoru ci = 1;
Nosacījums bplakne > hplakne/2
·	Aprēķins saskaņā ar:
- DIN EN 1995-1-1
- DIN EN 1995-1-1 NA
Aprēķina pamatojums:
- ETA-03/0050

- Z-9.1-434
- ETA-13/0609
- Z-31.1-176

·	Norādītās nestspējas attiecas uz savienojumiem
ar C24 izturības klases skujkokiem un plākšņu
materiāliem ar asām malām

PLĀNOŠANA

fermacell® plāksnes –iekšpusē no
vienas puses/zemestrīce

NKL1

piemēram, ārsienas/iekšējās nesošās sienas

ārpuse/iekšpuse

iekšpuse

Aprēķina vērtības attiecībā uz garuma nestspējām fv,0,d [N/mm] 1. pielietojuma klases
fasādes plaknēm, kas no vienas puses apšūtas ar fermacell® plāksnēm
Nagla, d = 2,2 mm

Plākšņu biezums

Nagla, d = 2,5 mm

3,2

4,8

6,3

9,5

15 mm
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Attālums «s» starp stiprināšanas līdzekļiem
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18 mm
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7,1

4,7

3,4

5,2

6,9

10,3

12,5 mm

9,2

6,9

4,6

Skava, d = 1,53 mm

Plākšņu biezums

Būvelementu apraksts (pusfabrikāts):
Nesošais fermacell® apšuvums atrodas
dzīvojamās zonas iekšpusē/1. pielietojuma
klase un ir tieši saistīts ar sienas karkasu.
Otrā pusē var uzstādīt nenesošus apšuvumus vai apšuvuma materiālus, ko nevar
izmantot statikai (piemēram, ar zemākām
stinguma īpašībām).

Skava, d = 1,8 mm

Piemēri iekšējām sienām:
·	
fermacell® plāksnes uz atsperprofila/
skaņas izolēta karkasa
·	
Citi apšuvumi uz koka karkasa konstrukcijas u.c. Instalāciju virsmas
Piemēri ārsienām:
·	
Ventilējamas plakanās fasādes uz karkasa konstrukcijas, tostarp. Fermacell®
Powerpanel H₂O apmesta fasāde

Aprēķina relevance:
Savienotājlīdzekļu nestspējas pierādījums
X,X
atbilst aprēķinam
Apšuvuma stiepes izturības pierādījums
atbilst aprēķinam.
Šīs parametru kombinācijas piemērošana
saskaņā ar apstiprinājumu Z9.1-434 nav
iespējama
Pamatnosacījumi:
·	Attālums starp koka statņu asīm e ≤ 625 mm
·	Plaknes plānums ar faktoru ci = 1;
Nosacījums bplakne > hplakne/2
·	Aprēķins saskaņā ar:
- DIN EN 1995-1-1
- DIN EN 1995-1-1 NA
Aprēķina pamatojums:
- ETA-03/0050

- Z-9.1-434
- ETA-13/0609
- Z-31.1-176

·	Norādītās nestspējas attiecas uz savienojumiem
ar C24 izturības klases skujkokiem un plākšņu
materiāliem ar asām malām

·	
Koka fasādes, kas ventilētas uz karkasa
konstrukcijas
·	
WDVS sistēmas u.c. Apmesta kokšķiedra
10 mm fermacell® plāksnes saskaņā ar
seismisko apstiprinājumu Z-9.1-434 kā
nesošais apmetuma materiāls Vācijas
seismiskajās zonās nav atļautas. Turklāt
12,5 mm plāksnes ar sienas karkasu drīkst
savienot tikai ar skavām.
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PLĀNOŠANA

fermacell® plāksnes –
divpusēji/zemestrīce

NKL1

piemēram, nesošās iekšējās sienas

iekšpuse

iekšpuse

Aprēķina vērtības attiecībā uz garuma nestspējām fv,0,d [N/mm] seismiskās ietekmes
zonā 1. pielietojuma klases fasādes plaknēm, kas no abām pusēm apšūtas ar fermacell®
plāksnēm
Nagla, d = 2,2 mm

Plākšņu biezums

Nagla, d = 2,5 mm

6,3

9,5

12,7

19,0

15 mm

23,3

15,5

11,6

7,8

6,5

9,8

13,0

19,5

18 mm

23,9

15,9

12,0

8,0
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75
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Attālums «s» starp stiprināšanas līdzekļiem
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7,2
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14,5

21,7

18 mm

29,1

19,4

14,6

9,7

7,1

10,6

14,2

21,2

15 mm

28,4

18,9

14,2

9,5

6,9

10,3

13,8

20,7

12,5 mm

27,7

18,4

13,8

9,2

Plākšņu biezums

Skava, d = 1,8 mm

Skava, d = 1,53 mm

Būvelementu apraksts(gatava detaļa):
Nesošā fermacell® apšuvuma abas puses
atrodas dzīvojamās zonas iekšpusē/1. pielietojuma klase, un ir tieši saistīts ar
sienas karkasu.

10% no plaknes garuma/augstuma.
(Atsauce – DIN EN 1995-1-1/NA NCl pie
9.2.4.2).
·	
Turklāt ir vērts, piemēram, vannas istabā
ierīkot papildu instalācijas slāni.

Runa ir par simetriski veidotu konstrukciju
– simetrija nodrošina ievērojami augstāku
nestspēju liecei un stiepes izturībai.

10 mm fermacell® plāksnes saskaņā ar
seismisko apstiprinājumu Z-9.1-434 kā
nesošais apmetuma materiāls Vācijas
seismiskajās zonās nav atļautas. Turklāt
12,5 mm plāksnes ar sienas karkasu drīkst
savienot tikai ar skavām.

Tikai pašnesošās iekšējās sienas
·	
Instalācijas var ievietot nodalījumos.
Nepieciešamās atveres aprēķinos var
neņemt vērā, ja tās nepārsniedz 200 ×
200 mm.
Vairāku atveru gadījumā atveru garumu/
augstumu summai ir jābūt mazākai par

Aprēķina relevance:
Savienotājlīdzekļu nestspējas pierādījums
X,X
atbilst aprēķinam
Pamatnosacījumi:
·	Attālums starp koka statņu asīm e ≤ 625 mm
·	Plaknes plānums ar faktoru ci = 1;
Nosacījums bplakne > hplakne/2
·	Aprēķins saskaņā ar:
- DIN EN 1995-1-1
- DIN EN 1995-1-1 NA
- DIN 4149 vai DIN EN 1998
Aprēķina pamatojums:
- ETA-03/0050
- Z-9.1-434
·	Norādītās nestspējas attiecas uz savienojumiem
ar C24 izturības klases skujkokiem un plākšņu
materiāliem ar asām malām

PLĀNOŠANA

fermacell® plāksnes –
vienpusēji ārpusē/zemestrīce

NKL2

piemēram, ārsienas ar ventilējamu fasādi/WDVS

ārpuse

iekšpuse

Aprēķina vērtības attiecībā uz garuma nestspējām fv,0,d [N/mm] seismiskās ietekmes
zonā 2. pielietojuma klases fasādes plaknēm, kas no vienas puses apšūtas ar fermacell®
plāksnēm
Nagla, d = 2,2 mm

Plākšņu biezums

Nagla, d = 2,5 mm

2,7

4,1

5,4

8,1

15 mm
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Attālums «s» starp
stiprinājumiem
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9,1

15 mm
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8,8

12,5 mm

Skava, d = 1,53 mm

Plākšņu biezums

Būvelementu apraksts (pusfabrikāts):
Nesošais fermacell® apšuvums atrodas
ārpusē, t.i. 2. pielietojuma klasē, un ir
tieši saistīts ar sienas karkasu. Otrā pusē
var uzstādīt nenesošus apšuvumus vai
apšuvuma materiālus, ko nevar izmantot
statikai (piemēram, ar zemākām stinguma
īpašībām).
Tikai pašnesošās ārsienas
·	
Aizsardzībai pret laika apstākļu ietekmi
var izmantot gan WDVS, gan ventilējamās fasādes sistēmas.

Aprēķina relevance:
Savienotājlīdzekļu nestspējas pierādījums
X,X
atbilst aprēķinam
Apšuvuma stiepes izturības pierādījums
atbilst aprēķinam.
Šīs parametru kombinācijas piemērošana
saskaņā ar apstiprinājumu Z9.1-434 nav
iespējama

Pamatnosacījumi:
·	Attālums starp koka statņu asīm e ≤ 625 mm
·	Plaknes plānums ar faktoru ci = 1;
Nosacījums bplakne > hplakne/2
·	Aprēķins saskaņā ar:
12,4
8,3
6,2
4,1
- DIN EN 1995-1-1
NA
Nachweis der Erdbebensicherheit von- DIN EN 1995-1-1
Holzgebäuden
8,1
6,1
4,0
- DIN 4149 vai DIN EN 1998
Aprēķina pamatojums:
- ETA-03/0050
7,9
5,9
3,9
- Z-9.1-434
·	Norādītās nestspējas attiecas uz savienojumiem
Skava, d = 1,8 mm
ar C24 izturības klases skujkokiem un plākšņu
materiāliem ar asām malām

Unebene Bruchflächen können Ausmaße von

wenigen Metern
bis sienās
einigen var
100izmantot,
km haben.
Nenesošajās
iekšējās
Die plötzliche Verschiebung beginnt meist an
piemēram:
vorhandenen Bruchflächen. Die schlagartig
®
freiwerdende
Verformungsenergie
versetzt die
·	
fermacell
plāksnes
uz atsperprofila/
benachbarten Gesteinsmassen in Schwingunskaņas
izolēta karkasa
gen.
·	
cDiese
itus apšuvumus
uz koka
karkasa
Schwingungen
breiten
sich in Form von
seismischen Wellen
aus. Bevor
konstrukcijas
u.c. izmantot
kā diese Wellen
die Erdoberfläche erreichen, werden sie reflekinstalācijas
virsmas.
tiert und gebrochen.

Statisches Ersatzsystem eines Gebäudes
Masas daļa
Spēks, atbildot

Seismiskais vilnis

Um das Hypozentrum anstehende Gesteins-

massen bilden®das Übertragungsmedium für
10 mm
fermacell plāksnes saskaņā ar
die Wellen. Die Eigenschaften dieses Mediums
bestimmen
die Beschleunigung
derkāSchwinseismisko
apstiprinājumu
Z-9.1-434
gungen. In Bild 4 sind die verschiedenen Welnesošais
apmetuma
materiāls
Vācijas
lenarten
dargestellt.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit
der nav
Wellen
beträgt
bis zu 13
seismiskajās
zonās
atļautas.
Turklāt
km/s.
12,5 mm plāksnes ar sienas karkasu drīkst
Raumwellen
savienot
tikai ar skavām.
Primärwellen
(KompressionsDilatationswellen,
bzw. Longitudinal
-wellen)
Sekundärwellen
(Scherwellen bzw.
Transversalwellen

Bild 5
Idealisierung eines eingeschossigen Gebäudes als Einmassenschwinger

Mit:

= mitschwingende Masse
= Systemsteifigkeit
= Eigenfrequenz mit
= Schwingdauer

In der Erdbebenberechnung wird vereinfachend für einen Ein- oder Mehrmassenschwinger eine statische Ersatzkraft in jeder der
beiden Hauptrichtungen ermittelt. Die maßgebenden Parameter sind, neben der Steifigkeit
und der Masse
des Gebäudes, die Grundb eschleunigung
und Untergrundverhältnisse
.
Geologische Untergrundverhältnisse

Oberflächenwellen
(nur an der
Erdoberfläche)

Bild 4
[8]

Definition unterschiedlicher Erdbebenwellen

Während eines Erdbebens wird das Bauwerk
durch die Bewegungen des Baugrunds infolge

Von maßgeblicher Bedeutung für die Intensität der Wellen ist der Aufbau des Untergrundes. Daher gibt DIN 4149:2005 in Abhängigkeit der örtlich anstehenden Baugrundverhältnisse (bis ca. 20 m Tiefe) und des geologischen Untergrundes einen Untergrundparameter S an, welcher mit der Boden beschleun igung
(siehe Tabelle 2) und dem Bede u(siehe Tabelle 3) multipliziert
tungsbeiwert
wird.
Es werden 3 Baugrundklassen (A, B, C) unterschieden. Baugrundklasse A ist z. B. ein Fest-
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fermacell® plāksnes –
divpusēji/zemestrīce

NKL2

piemēram, ārsienas ar ventilējamu fasādi/WDVS

ārpuse

iekšpuse

Aprēķina vērtības attiecībā uz garuma nestspējām fv,0,d [N/mm] seismiskās iedarbības
zonā 2. pielietojuma klases fasādes plaknēm, kas no abām pusēm apšūtas ar fermacell®
plāksnēm
Nagla, d = 2,2 mm

Plākšņu biezums

Nagla, d = 2,5 mm

5,4

8,1

10,8

16,3

15 mm

19,9

13,3

10,0

6,6

5,6

8,3

11,1

16,7

18 mm

20,4

13,6

10,2

6,8

150
[mm]

100
[mm]

75
[mm]

50
[mm]

Attālums «s» starp
stiprinājumiem

50
[mm]

75
[mm]

100
[mm]

150
[mm]

6,2

9,3

4,0

18,6

18 mm

24,9

16,6

12,4

8,3

6,1

9,1

12,1

18,2

15 mm

24,3

16,2

12,1

8,1

5,9

8,8

11,8

17,7

12,5 mm

23,6

15,8

11,8

7,9

Plākšņu biezums

Skava, d = 1,8 mm

Skava, d = 1,53 mm

Būvelementu apraksts (gatava detaļa):
Nesošie fermacell® apšuvumi ir abās
pusēs, t.i., šī ārsiena tiek klasificēta 2. pielietojuma klasē (DIN 68800-2). Apšuvumi ir
tieši saistīti ar sienas karkasu.
Runa ir par simetriski veidotu konstrukciju
– simetrija nodrošina ievērojami augstāku
nestspēju liecei un stiepes izturībai.

Tikai pašnesošās ārsienas
·	
Aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību
var izmantot tādas pašas sistēmas kā
vienpusēji no ārpuses apšūtām sienām.
·	
Instalācijas var ievietot nodalījumos vai
uz papildu instalācijas virsmām.
10 mm fermacell® plāksnes saskaņā ar
seismisko apstiprinājumu Z-9.1-434 kā
nesošais apmetuma materiāls Vācijas
seismiskajās zonās nav atļautas. Turklāt
12,5 mm plāksnes ar sienas karkasu drīkst
savienot tikai ar skavām.

Aprēķina relevance:
Savienotājlīdzekļu nestspējas pierādījums
X,X
atbilst aprēķinam
Pamatnosacījumi:
·	Attālums starp koka statņu asīm e ≤ 625 mm
·	Plaknes plānums ar faktoru ci = 1;
Nosacījums bplakne > hplakne/2
·	Aprēķins saskaņā ar:
- DIN EN 1995-1-1
- DIN EN 1995-1-1 NA
- DIN 4149 vai DIN EN 1998
Aprēķina pamatojums:
- ETA-03/0050
- Z-9.1-434
·	Norādītās nestspējas attiecas uz savienojumiem
ar C24 izturības klases skujkokiem un plākšņu
materiāliem ar asām malām
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1.3. Ugunsdrošība
·	Būvnormatīvu prasības
·	Skaidrojumi būvmateriāliem/būvelementiem
·	Ugunsdrošības uzraudzība

Sakarā ar federālo struktūru Vācijā atsevišķām federālajām zemēm ir pašnoteikšanās tiesības, kas ietver arī būvniecības noteikumus. Tāpēc noteicošie ir individuālie
zemju būvniecības noteikumi (LBO), kuru
saturs balstās uz būvniecības paraugnoteikumiem (MBO).
Vispārējos ugunsdrošības mērķus var skatīt, piemēram, MBO 2002 14. pantā:
«Ēku būvēm ir jābūt izveidotām tā, lai:
·	
tiktu novērsta ugunsgrēka rašanās un
uguns un dūmu izplatīšanās,
·	
būtu iespējama cilvēku un dzīvnieku
glābšana,
·	
ugunsgrēka gadījumā būtu garantēts
efektīvs ugunsdzēšanas darbs.»
No šiem vispārējiem aizsardzības mērķiem
to īstenošanā izriet dažādas prasības;
tostarp izmantoto būvmateriālu ugunsreakcija, lai ierobežotu konstrukcijas iesaisti
ugunsgrēkā un novērstu uguns un dūmu
izplatīšanos, jo īpaši evakuācijas ceļos.

· fermacell praktiskie piemēri
·	Uzstādīšana/instalācijas
·	Praktiskie būvniecības modeļi

Zemju būvniecības noteikumi ir konservatīvs standarta ugunsdrošības koncepts.
Pamatojoties uz plašiem pētījumu rezultātiem, koka būvju izmantošana kopš tā laika
ir paplašināta, ar būvniecības noteikumu
grozījumiem ieviešot jaunu 4. ēku klasi
(skatīt arī attēlu «Iedalījums ēku klasēs
saskaņā ar MBO 2002» 40. lpp.).
Nākamajā sadaļā ir vienkāršoti parādītas
esošās un jaunās prasības, izmantojot
MBO 2002. Jāņem vērā, ka atsevišķie LBO
ir noteicošie un dažkārt ievērojami atšķiras
no MBO. Jo īpaši koka būvniecībā arvien
vairāk izmanto kompleksus ugunsdrošības
konceptus. Tajos ir ņemtas vērā arvien
sarežģītākas un vienlaikus arī individuālas
prasības attiecībā uz mūsdienīgām būvēm,
kuras bieži vien var sasniegt, tikai atkāpjoties no esošajiem būvniecības noteikumiem, direktīvām un regulām.

Lai nodrošinātu aizsardzības mērķus, tie
balstās uz 4 galvenajiem ugunsdrošības
elementiem:
·	
konstrukcijas ugunsdrošība (piemēram,
izolēti būvelementi)
·	
iekārtu tehniskā ugunsdrošība (piemēram, dūmu detektori un sprinkleru
sistēmas)
·	
aktīvā ugunsdrošība (ugunsdzēsēju un
glābšanas dienesta piekļuves iespēja)
·	
organizatoriskā ugunsdrošība (piemēram, evakuācijas ceļu un ugunsdzēšanas
aparātu marķējums)
Ar konstrukcijām saistīto visu ugunsdrošības prasību izpildei ir nepieciešama augsta
līmeņa tehniskā projektēšana un īpaši
rūpīga un pareiza izpilde. Ugunsdrošības
projektēšanas trūkumi bieži noved pie vēlākiem labojumu pasākumiem, kas bieži ir
ļoti laikietilpīgi un dārgi. Būvdarbu secībai
ir jābūt saskaņotai. Ir jānodrošina, lai konstrukcijas nepareizu izmaiņu vai lietošanas
(piemēram, ietaises vai instalācijas) dēļ
nezaudētu savas ugunsdrošības funkcijas.
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Būvējot, īpaši ir jāievēro ražotāju tehniskās specifikācijas (piemēram, vispārējie
būvuzraudzības apstiprinājumi/pārbaudes
sertifikāti, lietošanas instrukcijas) vai
attiecīgie tehniskie noteikumi un standarti
(piemēram, DIN 4102, 4. daļa). Tas lielā
mērā attiecas arī uz būvelementu savienojumu un instalāciju izpildi.
fermacell konstrukciju paraugus jūs varat
atrast 46. lpp.

Būvnormatīvu prasības
Ēku klases
2002. gada novembrī tika pieņemti pašreiz
spēkā esošie būvnormatīvi (MBO 2002)
(pēdējie grozījumi veikti 13.05.2016.), kas
kalpo par pamatu federālo zemju būvniecības noteikumu grozīšanai. Viens no būtiskākajiem elementiem ir jaunā ēku klases
klasifikācija un ar to saistītā nesošo koka
konstrukciju pieļaujamība 4. ēku klases
daudzstāvu ēkās.

GK 1
a

b

atsevišķi stāvošas ēkas
OKF ≤ 7 m
lietošanas vienības
Σ NE ≤ 400 m²

atsevišķi stāvošas
ēkas, ko izmanto
lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā

4. ēku klase
Koka kā būvmateriāla izmantošana nesošajā konstrukcijā iepriekš bija iespējama
tikai zema augstuma ēkām līdz trīs pilniem
stāviem. 4. ēku klasē tagad ir pieļaujamas
īpaši uguns aizsargātas nesošās koka
konstrukcijas (F 60-BA), ja tiek izmantoti
tikai nedegoši siltumizolācijas materiāli un
būvelementi ir ar «ugunsdrošu efektīvu apšuvumu» no visām pusēm. Šie būvelementi
iegūst klasifikāciju REI 60-K₂60.
Ugunsdrošajam apšuvumam jābūt no
nedegošiem būvmateriāliem un jāiekapsulē degtspējīgā nesošā struktūra. Īpašās
prasības konstrukcijām nav definētas MBO,
bet gan paraugnoteikumos par ugunsdrošības prasībām īpaši uguns aizsargātiem
būvelementiem koka būvniecībā (Pamatnostādnes ugunsdrošības prasībām īpaši
ugunsizturīgiem būvelementiem koka
konstrukcijās (M-HFHHolzR).).
Cita starpā, tie satur prasības, lai veidotu
· ugunsdrošo apšuvumu un šuves
· savienojumus
· instalācijas un ietaises

Papildu prasība iekapsulēšanai nozīmē to,
ka visam būvelementam parasti ir ugunsizturības funkcijas spēja no 90 līdz 120 minūtēm. Plānotājiem, jo īpaši 4. ēku klasei,
ir iespēja radīt ekonomiskas un efektīvas
ēkas, izmantojot alternatīvus ugunsdrošības konceptus. Priekšnosacījums ir jau
agrīnā posmā izstrādāt risinājumu kopā ar
attiecīgiem partneriem.
Tādējādi koka būvēm tiek piedāvātas jaunas iespējas, piemēram:
·	komerciālās būves
·	nedzīvojamās ēkas
·	rūpnieciskās ēkas
·	administratīvās ēkas
·	speciālās ēkas, piemēram, pansionāti

GK 2

GK 3

GK 4

GK 5

grupu ēkas OKF
≤ 7 m, lietošanas vienības Σ NE ≤ 400 m²

citas ēkas ar OKF
≤7m

OKF ≤ 13 m
katra lietošanas
vienība ≤ 400 m²

citas ēkas
OKF > 13 m
lietošanas vienības
> 400 m²

Ugunsdzēsības dienestam iespējams izmantot pieliekamās kāpnes
Ēku klases klasifikācija saskaņā ar MBO 2002

Par ugunsdrošā apšuvuma darbības
kritēriju tiek izmantota iekapsulēšanas
klase K₂60 saskaņā ar DIN EN 13501-2.
Īpaši uguns aizsargātiem būvelementiem
ar būtiskiem koka elementiem ir jāatbilst
ugunsizturības klases F 60 + K₂60 prasībām. Skatīt arī tabulu 43. lpp.

Ugunsdzēsības dienestam iespējams izmantot
ugunsdzēsēju mašīnas izbīdāmās kāpnes
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Konstrukcijas ugunsdrošība

Preventīvie ugunsdrošības pasākumi

Ugunsdrošības
eksperts

Investors / būvētājs
Plānotājs

Ugunsdrošības
tehniskās iekārtas

Apstrādātājs
Organizatoriskie ugunsdrošības pasākumi

Konstrukcijas
ugunsdrošība

Būvuzraudzība

Konkurss

Vispārējā
koncepcija

Preventīvie ugunsdrošības pasākumi

Materiālu testēšanas
laboratorija

fermacell

Tehniskā iekārtu
ugunsdrošība

Organizatoriskie ugunsdrošības pasākumi

Kvalificēta ugunsdrošība sākas ar projektēšanu un, prasmīgi saskaņojot visu iesaistīto konstrukciju mezglus, var glābt dzīvības un pasargāt materiālās vērtības.
fermacell palīdz.

Kompleksā ugunsdrošības koncepcija

Skaidrojumi būvmateriāliem/būvelementiem
Būvmateriāli un būvelementi saskaņā ar
MBO 2002
Būvmateriāli arī šobrīd pēc to ugunsreakcijas MBO 2002 tiek diferencēti būvmateriālu klasēs saskaņā ar DIN 4102-1:
·	
neuzliesmojošs (A1, A2),
·	
grūti uzliesmojošs (B1) un
·	
normāli uzliesmojošs (B2).
Viegli uzliesmojošus būvmateriālus (B3)
nedrīkst izmantot; izņemot, ja tie uzstādīti
kopā ar citiem būvmateriāliem un sasniedz
vismaz normālas uzliesmošanas līmeni.
Prasības būvmateriāliem un būvelementiem saskaņā ar MBO 2002 attiecībā uz
koka būvēm kā izvilkums ir apkopotas
blakus esošajā tabulā.
(Avots: DGFH HBH 3. izd., C piel.)

Ugunsizturības klases saskaņā ar DIN 4102-2
Būvinspekcijas prasības

Klases saskaņā ar DIN 4102-2

Saīsinātais nosaukums
saskaņā ar DIN 4102-2

uguns aizsargāts

Ugunsizturības klase F 30

F 30-B1)

uguns aizsargāts un no neuzliesmojošiem būvmateriāliem

Ugunsizturības klase F 30 un no
neuzliesmojošiem būvmateriāliem

F 30-A1)

īpaši uguns aizsargāts

Ugunsizturības klase F 60 un būtiskajās daļās arī no neuzliesmojošiem
būvmateriāliem

F 60-AB2)

Ugunsizturības klase F 60 un no
neuzliesmojošiem būvmateriāliem

F 60-A2)

ugunsizturīgs

Ugunsizturības klase F 90 un būtiskajās daļās arī no neuzliesmojošiem
būvmateriāliem

F 90-AB3) 4)

ugunsizturīgs un no neuzliesmojošiem būvmateriāliem

Ugunsizturības klase F 90 un no
neuzliesmojošiem būvmateriāliem

F 90-AB3) 4)

Nenesošajām ārsienām pieļaujams arī W 30
Nenesošajām ārsienām pieļaujams arī W 60
3)
Nenesošajām ārsienām pieļaujams arī W 90
4)
Saskaņā ar dažu zemju būvniecības normatīviem tiek prasīts arī F 120
1)
2)

Pie būtiskajām daļām pieder visas nesošās un stabilizējošās daļas, pie nenesošajiem būvelementiem arī tās,
kuras ietekmē to stabilitāti (piemēram, nenesošo sienu rāmja konstrukcijas).

Dažos LBO lietotais apzīmējums «BA» nav vispārpieņemts.
F 30-BA:
Attiecīgajam būvelementam abās pusēs jābūt ugunsdrošam efektīvam apšuvumam
no nedegošiem būvmateriāliem.
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Ugunsdrošības skaidrojumi būvelementiem
(sienu veidi)
Sienu veidu definīcija
DIN standarta 10.1.1. sadaļā ir aplūkoti
dažādi sienu veidi, un turpmāk ir izskaidrotas to funkcijas attiecībā uz nestspēju un
telpu noslēgšanu.
·	
Nenesošās sienas
Divu lietošanas vienību atdalīšana –
piemērs:
dzīvokļa starpsienas, kāpņu telpas sienas un publiski pieejamo koridoru sienas
bez nesošās funkcijas
·	
Nesošās sienas
Aprēķins saskaņā ar spēkā esošajiem
standartiem (piemēram, DIN EN 19951-1)
Piemērs: stabilizējošās sienas vai sienas
vēja slodžu uzņemšanai
·	
Nesošās, telpu nenoslēdzošās iekšējās
sienas
Tās ir nesošās sienas vienas lietojuma
vienības ietvaros. Ugunsgrēka gadījumā
uz šiem būvelementiem no abām pusēm
iedarbojas uguns slodze.
·	
Nesošā, telpu noslēdzošā iekšējā siena
Parasti tā ir divu lietošanas vienību atdalīšana – piemērs:
Divu pastāvīgu dzīvokļu atdalīšana, kāpņu telpas sienas
·	
Nesošās, telpu noslēdzošās ārsienas
Tās ir nesošās sienas, kuru garums ir >
1000 mm.
·	
Nesošās, telpu nenoslēdzošās ārsienas
Tās ir nesošās sienas, kuru garums ir
≤ 1000 mm. Ugunsgrēka gadījumā tiek
pieņemts, ka uz šiem būvelementiem no
abām pusēm iedarbojas uguns slodze.

Atkarībā no prasībām (LBO) atdalošajiem
būvelementiem tiek noteiktas dažādas
ugunsdrošības prasības. Attiecībā uz
pretuguns mūra izmantošanu sadalīšanai
ugunsdrošības zonās papildu telpu noslēgšanai un nepieciešamajam ugunsizturības ilgumam 90 minūtes tiek prasīts arī
pierādījums trieciena slodzei (F 90-A + M
vai REI-M 90). Atverēm pretuguns mūrī ir
jābūt aizvērtām ar ugunsdrošām barjerām,
kuru ugunsizturības klase ir T 90. Izņēmumu ietvaros (piemēram, ugunsdrošības
koncepti vai ZiE) ar atļauju var veidot tā
saucamās «pretuguns mūra aizstājējsienas» ar F 90-B + M, t.i., kas galvenokārt
sastāv no koka vai B-būvmateriāliem.
Atverēm pretuguns mūrī ir jābūt aizvērtām
ar ugunsdrošām barjerām, kuru ugunsizturības klase ir T 90.
Turpretī sienām starp dzīvokļiem un īpašām telpām, kam jāatbilst ugunsizturības
klasei F 90, noslēgiem tiek prasīts tikai T
30 ugunsizturības ilgums. Būvuzraudzības izpratnē tās ir starpsienas. Nesošās,
telpu noslēdzošās iekšējās sienas ir telpu
noslēdzošas, ja
·	
nav nekādas atveres
·	
esošās atveres ir noslēgtas ar tās pašas
ugunsizturības klases materiāliem kā
siena.
Avots: skatīt DGFH HBH 3. izd., 306. lpp.
un turpmākās

Sienu iedalījums attiecībā uz nestspēju
un telpu noslēgšanu

> 1000

> 1000

[mm]
1.

Pārseguma sprieguma virziens
2.

2.

5.
2.
3.

3.
7.
Pārseguma sprieguma
virziens
6.

6.

1.

nesošās, telpu noslēdzošās ārsienas

2.

sija (balsts)

3.

nesošās, telpu nenoslēdzošās
iekšējās sienas

4.

balsti

5.

nesošās, telpu nenoslēdzošās
ārsienas

6.

nenesošās starpsienas

7.

nesošā, telpu noslēdzošā ārsiena

≤ 1000
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Sienu augstumi
Sienu augstumus regulē pēc to pielietojuma iespējas pie uguns slodzes attiecīgajos
pielietojamības pierādījumos (piemēram,
vispārējs būvuzraudzības apstiprinājums/
vispārējs tipa apstiprinājums vai vispārējs

būvuzraudzības pārbaudes sertifikāts).
Sausajā apdarē attiecīgajos pielietojamības
pierādījumos (standartā vai sertifikātā)
bieži ir atsauce uz DIN 18183.

Sienu augstumus var brīvi izvēlēties standartos noteiktajās robežās.

Prasības būvelementiem saskaņā ar MBO 2002
Būvelementi

Prasības
GK 1

GK 2

GK 3

GK 4

GK 5

pagrabstāvā

F 30-B

F 30-B

F 90-AB

F 90-AB

F 90-AB

normālos stāvos

B2

F 30-B

F 30-B

F 60 + K₂60

F 90-AB

bēniņu stāvā (virs tā ir iespējamas atpūtas telpas)

B2

F 30-B

F 30-B

F 60 + K₂60

F 90-AB

augšējā bēniņu stāvā (virs tā nav iespējamas atpūtas telpas)

B2

B2

B2

B2

B2

nenesošās ārsienas

B2

B2

B2

A vai W 30

A vai W 30

virsmas (ārpusē)

B2

B2

B2

B1

B1

pagrabstāvā

F 30-B*

F 30-B*

F 90-AB

F 90-AB

F 90-AB

normālā stāvā

F 30-B*

F 30-B*

F 30-B

F 60 + K₂60

F 90-AB

bēniņu stāvā (virs tā ir iespējamas atpūtas telpas)

F 30-B*

F 30-B*

F 30-B

F 60 + K₂60

F 90-AB

augšējā bēniņu stāvā (virs tā nav iespējamas atpūtas telpas)

F 30-B*

F 30-B*

F 30-B

F 30-B

F 30-B

telpām ar paaugstinātu ugunsgrēka vai eksplozijas risku

F 90-AB*

F 90-AB*

F 90-AB

F 90-AB

F 90-AB

ārējais pretuguns mūris/ēkas norobežojošā siena

F 60 + K₂60**

F 60 + K₂60**

F 60 + K₂60**

iekšējais pretuguns mūris

–

–

F 60 + K₂60

visos stāvos

–

–

F 30-B

virsmas kāpņu telpas pusē

–

–

A

A

A

pagrabstāvā

F 30-B*

–

F 90-AB

F 90-AB

F 90-AB

normālajā un jumta stāvā

–

–

F 30-B

F 30-B

F 30-B

A

A

A

nesošās sienas, balsti

ārsienas

starpsienas

pretuguns mūri/ēku norobežojošās sienas
F 60 + M + K₂60

F 90-A + M

F 60 + K₂60

F 90-A + M

F 60 + M + K₂60

F 90-A + M

nepieciešamo kāpņu telpu sienas

nepieciešamo koridoru sienas

virsmas koridora pusē
lifta šahtas sienas
visos stāvos

–

–

F 30-B

F 60 + K₂60

F 90-A

virsmas šahtas pusē

–

–

A

A

A

pagrabstāvā

F 30-B

F 30-B

F 90-AB

F 90-AB

F 90-AB

normālā stāvā

B2

F 30-B

F 30-B

F 60 + K₂60

F 90-AB

bēniņu stāvā (virs tā ir iespējamas atpūtas telpas)

B2

F 30-B

F 30-B

F 60 + K₂60

F 90-AB

augšējā bēniņu stāvā (virs tā nav iespējamas atpūtas telpas)

B2

B2

B2

B2

B2

telpām ar paaugstinātu ugunsgrēka vai eksplozijas risku

F 90-AB**

F 90-AB**

F 90-AB

F 90-AB

F 90-AB

jumti

ciets Bed.***

ciets Bed.***

ciets Bed.***

ciets Bed.***

ciets Bed.***

griesti

* Prasība neattiecas uz dzīvokļu izmantošanu
** F 60 + K₂60 vietā ir iespējams arī F 30-B/F 90-B
*** Jumta karnīzes pusē blakus izvietotajām ēkām jumta kā telpu norobežojoša elementa izveidei no iekšpuses uz ārpusi, ieskaitot nesošās konstrukcijas,
ir nepieciešama vismaz F 30-B kvalitāte
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Ugunsdrošības uzraudzība
Būvizstrādājumi un lietojamības apstiprinājumi
Būvizstrādājumus vispārēji iedala regulētos un neregulētos būvizstrādājumos.
Regulētie būvizstrādājumi atbilst tehniskajiem noteikumiem (normatīviem un
vadlīnijām).

Izņēmumi un atbrīvojumi
Federālo zemju būvniecības noteikumi un
papildu speciālie būvnormatīvi ir paredzēti
plašam dažādu ēku veidu un izmantošanas
spektram. Tāpēc ir neizbēgami, ka ne visas
ēkas ar to elementiem pilnībā iekļaujas
sistēmā. Tas attiecas arī un lielā mērā uz
būvniecības pasākumiem.

Neregulētajiem būvizstrādājumiem ir atkāpes no tehniskajiem noteikumiem vai arī
tiem nav tehnisko noteikumu vai vispāratzītu tehnisko noteikumu. To izmantojamību
var pierādīt ar
·	
vispārēju tipa apstiprinājumu/būvuzraudzības apstiprinājumu (uz pierādījumiem
balstīts Vācijas būvtehnoloģiju institūta
(DIBt) izdots apstiprinājums),
·	
vispārēju būvuzraudzības pārbaudes
sertifikātu (uz pierādījumiem balstīts
akreditētas testēšanas iestādes izdots
apstiprinājums),
·	
individuālu piekrišanu (uz pierādījumiem
balstīta augstākās būvuzraudzības izdota
atļauja).

Tā kā šis fakts likumdošanas iestādēm
ir labi zināms, būvniecības noteikumi
paredz iespēju arī atkāpties no «standarta
noteikumiem», ja aizsardzības mērķus var
sasniegt citādi. Atkarībā no federālo zemju
būvniecības noteikumu grozījumu pakāpes
tas tiek darīts ar izņēmumiem un atbrīvojumiem jeb atkāpēm.
·	
Izņēmumi: tiek uzskatīti par atkāpēm no
būvnormatīviem, kas tiek izdoti kā noteikumi vai obligātie noteikumi vai kuros
skaidri ir atļautas atkāpes. Izņēmumi
parasti tiek netieši prasīti, iesniedzot
pieteikumu būvniecībai.
·	
Atbrīvojumi ir atkāpes no obligātajiem
noteikumiem. Tos izņēmuma gadījumos
izsniedz pēc iesnieguma un tā pamatojumu izskatīšanas.

fermacell® plāksnes un fermacell® Powerpanel HD plāksnes pieder pie neregulētajiem būvizstrādājumiem, un to piemērotību
būvniecībai apstiprina Eiropas tehniskie
novērtējumi, vispārējie būvuzraudzības
apstiprinājumi/vispārējie tipa apstiprinājumi un vispārējie būvuzraudzības pārbaudes
sertifikāti.

Atbrīvojums ir iespējams arī tad, ja
obligātu tehnisko noteikumu aizstāj ar
tehniski līdzvērtīgu risinājumu (individuāla piekrišana). Atbrīvojums nav juridiska
prasība; iestāde atbrīvojuma pieprasījumu
var noraidīt bez motivācijas.

Papildu informācija
uzziņu grāmatā:
· Koksnes ugunsdrošības rokasgrāmata (Holz Brandschutz Handbuch) –
Deutsche Gesellschaft für Holzforschung (Hrsg.)
Ernst & Sohn, Berlin und Informationsdienst Holz

Ugunsdrošības sertifikātu pārbaude
MBO 2002 prasa, lai ugunsdrošības sertifikātus izsniedz
·	
projekta dokumentācijas izstrādātājs vai
·	
ugunsdrošības plānotājs.
Ēkām līdz 4. klasei (izņemot speciālās
būves, 5. klases ēkas un vidējās vai lielās
garāžas) ugunsdrošības sertifikātu var
izsniegt īpaši kvalificēta persona (projekta dokumentācijas izstrādātājs ar īpašo
zināšanu sertifikātu vai ugunsdrošības
plānotājs).
Speciālās būves, 5. klases ēkas un vidējās
vai lielās garāžas ugunsdrošības sertifikāts
jāpārbauda būvinspekcijai vai ugunsdrošības inženierim jeb ekspertam (saskaņā ar
federālās zemes tiesību aktiem).
(Koksnes ugunsdrošības rokasgrāmata)
Būvelementu izgatavošana saskaņā
ar M-HFH Holz-R ir pakļauta obligātai
sertifikācijai saskaņā ar MBO 23. pantu.
Būvniecības procesu uzrauga saskaņā ar
MBO 55. pantu.
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fermacell praktiskie
piemēri
Koka karkasa konstrukcijas 4. ēku klasē
Tālāk ir parādīti fermacell konstrukciju
paraugi daudzstāvu koka būvēs. Tie balstās
uz norādītajiem vispārējiem būvuzraudzības pārbaudes sertifikātiem (abP) P-SAC
02 III-319, P-SAC 02 III-320 un P-SAC 02
III-715.

K₂60

REI 60

T ≤ 270°C
Tm ≤ 250°C

T ≤ 180 K
Tm ≤ 140 K

4. ēku klases piemērs: Koka statņu sienas veidošana
(REI 60/K₂60) saskaņā ar paraugnoteikumu ((M-HFHHolzR)/īpaši uguns aizsargāts elements) prasībām

4. ēku klases piemērs: Objekta specifisks risinājums
fermacell ārsienas (F 90-B/K₂30iekšpusē-K₂60ārpusē)
savienojumam
fermacell pretuguns mūris (F 90-B/K₂60)

Bādenes-Virtembergas federālajā zemē
kopš 2015. gada marta 4. klases ēkas var
būvēt ar F 60 prasībām (īpaši uguns aizsargāta) atdalošajiem un atbalsta elementiem
bez (neuzliesmojoša) ugunsdrošības apšuvuma (iekapsulēšanas kritērijs K₂60).

Ir jānodrošina, lai detaļu savienojumos
«uguns un dūmi nevarētu tikt pārnesti ārpus ugunsdrošības vai dūmu aizsardzības
zonas robežām, jo īpaši stāvu atdalīšanas
vietās.» (Avots: federālās zemes būvniecības noteikumi (LBO BW), 26. panta 3. daļa).
Šo ugunsdrošības barjeru un dūmus
necaurlaidības sistēmas risinājumus
savienojumu vietās izstrādā asociācijas
un institūti – rezultāti gaidāmi 2018./2019.
gadā.
Ēku norobežojošās sienas
Attiecīgajos federālo zemju būvniecības
un īstenošanas noteikumos ir noteiktas
prasības attiecībā uz ugunsdrošību sienu
konstrukcijām.
Klasiskajā apbūvē ir gadījumi, kad zināmie
attālumi no blakus esošajiem zemes gabaliem ir mazāki. Šādā gadījumā vairumā
federālo zemju no 1. līdz 3. klases ēkām
nepieciešamā pretuguns mūra vietā tiek
dota iespēja izveidot ēkas norobežojošo
sienu (skatīt informatīvi arī MBO 30 (2)
panta 1. teikumu).
Šajā gadījumā attiecībā uz būvelementa
ugunsdrošības spēju tiek noteiktas šādas
prasības (skatīt informatīvi arī MBO 30 (3)
panta 3. teikumu):
·	
nesošās un stabilizējošās ēkas daļas no
iekšpuses uz ārpusi
→ no vismaz uguns aizsargātiem būvelementiem (F30-Biekšpusē)
·	
no ārpuses uz iekšpusi
→ no ugunsizturīgiem būvelementiem
(F90-Bārpusē)

Pretuguns mūra jeb ēku norobežojošās
sienas veidam Vācijas būvniecības likumā
ir ļoti liela nozīme. Šī iemesla dēļ ēku
norobežojošām sienām tiek noteiktas prasības ne tikai attiecībā uz ugunsizturību.
Jo īpaši ir prasības attiecībā uz izmantoto būvmateriālu uguns pārnešanu un
uzliesmojamību. Piemēram, ēku norobežojošo sienu ārsienu apšuvumi (tostarp
to siltumizolācijas materiāli un karkasa
konstrukcijas) ir jāveido neuzliesmojoši
(būvmateriālu A klases sistēma, skatīt informatīvi arī MBO 30 (7) panta 3. teikumu).
fermacell ar vispārējo būvuzraudzības
apstiprinājumu (Z-19.32-2254) piedāvā
apstiprinājumu ugunsizturīgu ēku norobežojošo sienu lietojamībai. Ar šo apstiprinājumu koka būvēm tiek piedāvāti daudzi
risinājumi šīs prasības izpildei.
Apstiprinājums sniedz plašas iespējas,
kas jo īpaši attiecas uz elementu izveidi,
konstrukciju variācijām un pielietošanas
jomām:
·	
18 ēku norobežojošās sienas
·	
5 dažādi konstrukciju varianti (ārpuse)
·	
vairāk nekā 10 siltumizolācijas varianti
·	
dažādas šuvju tehnoloģijas
·	
vairāk nekā 30 detaļu un savienojumu
versijas
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fermacell ēku norobežojošās sienas, nesošās, telpu noslēdzošās*
Īsais
nosaukums

1 HG 31-101

Sistēmas rasējums

Sienas
biezums

Karkasa konstrukcija (13)

Apšuvums katrā pusē

Minerālvate (1)
Biezums/tilpummasa

Koka statņi

Horizontālās brusas

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]/ [kg/m3]

206

80/30 × 160

80 × 160

iekšpusē
13 koka panelis

160/40

ārpusē
13 koka panelis
2 × 10
1 HG 31-200

197,5

60 × 160

60 × 160

1 HG 31-201

217,5

60 × 160

60 × 160

1 HG 31-202

237,5

60 × 200

60 × 200

1 HG 31-203

257,5

60 × 220

60 × 220

1 HG 31-204

197,5

80 × 160

80 × 160

160/25

1 HG 31-205

217,5

80 × 180

80 × 180

180/25

1 HG 31-301

142,5

80/40 × 100

80 × 100

iekšpuse
12,5

100/30

1 HG 31-302

162,5

60 × 120

60 × 120

120/30

1 HG 31-303

182,5

60 × 140

60 × 140

ārpuse
2 × 15

1 HG 31-310

182,5

60 × 140

60 × 140

140/stikla vate

1 HG 31-311

202,5

60 × 160

60 × 160

160/stikla vate

1 HG 31-330

182,5

60 × 140

60 × 140

1 HG 31-410

148,5

60 × 100

60 × 100

1 HG 31-420

148,5

60 × 100

60 × 100

iekšpuse
12,5
ārpuse
2 × 12,5

160/30
180/30
200/25
220/25

140/30

STEICOflex/STEICOzell
iekšpuse
12,5

100/stikla vate
100/minim. B2

ārpuse
2 × 18

1 HG 32-500

187,5

60 × 160

60 × 160

1 HG 32-501

227,5

60 × 200

60 × 200

1 HG 32-502

207,5

60 × 180

60 × 180

1 HG 32-530

187,5

80 × 160

80 × 160

1 HG 32-531

207,5

80 × 180

80 × 180

180/isofloc (L/LW/LM)

1 HG 32-532

227,5

80 × 200

80 × 200

200/isofloc (L/LW/LM)

1 HG 32-540

187,5

80 × 160

80 × 160

160/Homatherm flexCL

1 HG 32-541

207,5

80 × 180

80 × 180

180/Homatherm flexCL

1 HG 32-542

227,5

80 × 200

80 × 200

200/Homatherm flexCL

1 HG 35-210

≥ 170

60 × 100

60 × 100

iekšpuse
12,5
ārpuse
15 Powerpanel HD

iekšpuse
12,5

160/30
200/30
180/40
160/isofloc (L/LW/LM)

100/stikla vate

ārpuse
12,5
+ 60 WDVS
(StoTherm Classic L)
Izvilkums no rokasgrāmatas: fermacell®, JamesHardie® un AESTUVER® Konstruktionen, versija: 2019. gada janvāris Šī dokumenta papildu informāciju un
pilnīgas zemsvītras piezīmes, atrodamas mūsu interneta vietnē: www.cel.lv
* Ārsienām ir nepieciešams konstrukcijas būvfizikālais pierādījums (piemēram, tvaika barjeras nepieciešamība un veids, siltumizolācijas pierādījums,...)
(6)
Norādītās vērtības attiecas uz 2 vienādas konstrukcijas sienām, kuras ir uzstādītas aptuveni 3 cm attālumā.
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pieļaujamais izmantošanas līmenis a7 aprēķinam saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 + nacionālo
pielikumu (NA)
(a7 = 1,0 atbilst sc,90,d = 2,5 N/mm²)

Virsmas
blīvums

Gaisā pārraidītās skaņas
izolācijas
lielums RW (3)

Trokšņa vertikālās izolācijas
lielums Dn,f,W (12)

Ugunsdrošība
saskaņā ar DIN
4102

Ugunsdrošība (5)

[kg/m²]

[dB]

[dB]

0,5

60.

k.A.

53(-1;-2)
DIN 410933:2016-07
-27. tab.

F 30-B no iekšpuses
F 90-B no ārpuses

Z-19.32-2254

0,8

62.

68(-;-) (3)(6)
(PbNr. 0400250

59(-;-)
(PbNr. 04-00930

F 30-B no iekšpuses
F 90-B no ārpuses

Z-19.32-2254

1,0

64

0,8

66

1,0

68

0,8

66

1,0

69

1,0

60.

68(-;-) (3)(6)
(PbNr. 0400250

59(-;-)
(PbNr. 04-00930

F 30-B no iekšpuses
F 90-B no ārpuses

Z-19.32-2254

0,8

63.

1,0

66

0,8

64

70(-8;-16)
DIN 410933:2016-07
-5. tab.

1,0

66

0,8

67

1,0

67
69

59(-;-)
(PbNr. 04-00930

F 30-B no iekšpuses
F 90-B no ārpuses

Z-19.32-2254

1,0

70(-8;-16)
DIN 410933:2016-07
-5. tab.

0,7

48
53

59(-;-)
(PbNr. 04-00930

F 30-B no iekšpuses
F 90-B no ārpuses

Z-19.32-2254

1,0
1,0

52

66(-5;-12) (6)
(PbNr. 0400802

0,7

56.

0,8

59

1,0

62.

0,7

58

0,8

61.

1,0

65

1,0

58 (ar
WDVS)

GA 3.2/14-193-1 MFPA

47(-2;-5) (6)
(PbNr. 0400760

59(-;-)
(PbNr. 04-00930

F 30-B no iekšpuses
F 90-B no ārpuses

P-SAC-02/III-727
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Jumta sadura:
Rindu mājām jumta saduras izveide ir
ļoti kritiska detaļa (no ugunsdrošības un
skaņas izolācijas tehnoloģijas viedokļa).
Turpmāk šai saduras situācijai un šeit
apskatītajai sienas sistēmai tiks dots risinājuma varianta piemērs.
Būtiski jumta saduras izveidē ir tas, lai
nelaimes gadījumā uguns pārnešana uz
blakus esošo ēku pa jumta saduru tiktu
kavēta. Cita starpā ir jāņem vērā:
·	
Jumta saduras zonā nedrīkst izmantot «uzliesmojošus» būvmateriālus,
piemēram, nepārtrauktas jumta latas
un apšuvumus, kas veido tiltu starp ēku
norobežojošām sienām.
·	
Veidojot jumta saduras, abām ēkas
pusēm ir jāstāv pilnībā neatkarīgi un
tās nekādi nedrīkst būt savstarpēji
savienotas spēku/formas ziņā. Šādi tiek
nodrošināts, ka, nelaimes gadījumā
sabrūkot vienai ēkas pusei, blakus esošā
ēkas puse netiek papildu noslogota un
nav priekšlaicīgas deformācijas.
·	
Būvelementiem, kas stabilizē un atbalsta
sienu, jābūt vismaz ar ugunsizturības
klasi (F 30-B).

Pāreja – apbūve ar frontonu ielas pusē:
·	
Jumta latas beidzas uz ēkas norobežojošās sienas. Tērauda leņķi no latas uz latu
piestiprina tikai pie vienas ēkas puses.
·	
Virs ēku norobežojošās sienas līdz jumta
segumam uzstāda siltumizolācijas materiālu, kas atbilst būvmateriālu A klasei.
Minerālu šķiedra: d ≥ 50 mm,
Tilpummasa: ≥ 30 kg/m³
·	
Ēku norobežojošās sienas augšējo daļu
pilnībā nosedz ar plākšņu materiālu, kas
atbilst būvmateriālu A1 vai A2 klasei, un
kura biezums ir ≥ 12,5 mm.

Versija - konstrukcija ar nobīdi:
Konstrukcija ar nobīdi rindu mājām nosaka
īpašas prasības attiecībā uz ēku norobežojošo sienu izveidi. Tā kā attiecīgie izteikumi dažādu federālo zemju būvniecības
noteikumos ir ļoti atšķirīgi, mēs iesakām
konsultēties ar attiecīgajām būvniecības
iestādēm.
Avots: skatīt © 2009 by DGfH, Holz
Brandschutz Handbuch, 3. izdevums

F 30-B

F 30-B

F 90-B

1. līdz 3. ēku klases piemērs: Pāreju starp karnīzes un frontona fermacell ēku
norobežojošām sienām

A
A (atkarībā no federālās
zemes tiesību aktiem)
A

minim.
B2

≥ 500
≥ 1000
A

minim. B2

1. līdz 3. ēku klases piemērs: Neuzliesmojošu apšuvumu izveide – konstrukcija
ar nobīdi
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Uzstādīšana/instalācijas
Instalācijas un ietaises
Ietaises/instalācijas ir, piemēram,
·	
kontaktligzdas, slēdžu ligzdas, sadalītāju
ligzdas
·	
kabeļu izolācijas, cauruļu izolācijas
·	
stiklojumi
·	
ugunsdrošības barjeras
Kontaktligzdas, slēdžu ligzdas, sadalītāju ligzdas u.c. drīkst iebūvēt, ja tās nav
tieši pretī viena otrai, un ugunsdrošībai
nepieciešamais siltumizolācijas slānis
šādu ligzdu zonā vēl ir vismaz 30 mm biezs
(skatīt DIN 4102, 4. d., 10.1.7. p.). Nišām un
spraugām, piemēram, skaitītāju kārbām,
caurulēm u.c., arī ir nepieciešami atsevišķi
pierādījumi.
Samazinot sienu šķērsgriezumus, vai nu
sienas atlikušajam šķērsgriezumam ir jāatbilst normatīvā noteiktajam minimālajam
biezumam, vai arī ugunsdrošība jānodrošina ar papildu apšuvumu vai siltumizolāciju.

Arī elektrības kārbām ir iespējams vājinātās vietas apšuvums (piemēram, aizsargnorobežojums no fermacell® plāksnēm).
Šādi telpas var noslēgt arī bez minerālu
šķiedras izolācijas materiāla. Pierādījumam ir jāiesniedz pārbaudes sertifikāts. Ja
telpu norobežojošās sienās ar ugunsdrošības prasībām vadu vilkšanai tiek veidotas
atveres, šīs atveres ir jānoslēdz ar tādas
pašas ugunsizturības klases materiālu kā
sienai. Uzstādot atsevišķus elektrības vadus, visas standartu prasības ir ievērotas,
ja atveres šķērsgriezums atbilst kabeļa
šķērsgriezumam, t.i., ja atsevišķais kabelis
(piemēram, ar DM 10 mm) cieši tiek izvilkts
caur atveru (DM ≤ 11 mm). Ja lielākas
atveres gadījumā paliek atvērts atlikušais
šķērsgriezums, tad šis atlikušais jāaizšpaktelē, piemēram, ar ģipsi.

Papildu prasības atrodamas paraugnoteikumos Muster-Pamatnostādnes ugunsdrošības prasībām cauruļvadu sistēmām
(Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie; MLAR).
MLAR attiecas uz:
·	
līniju sistēmām nepieciešamajās kāpņu
telpās, telpās starp nepieciešamajām
kāpņu telpām un izejām ārā, nepieciešamajos koridoros, izņemot atvērtās ejās
pirms ārsienām,
·	
vadu līnijām caur telpu noslēdzošajiem
būvelementiem (sienas un griesti) un
·	
elektrisko līniju sistēmu funkcijas noturību ugunsgrēka gadījumā.
Vadi MLAR izpratnē ir:
·	
elektrības vadi
·	
ar tiem saistītās armatūras, piemēram,
mājas pieslēguma ierīces, mēraparatūra,
vadības/regulēšanas/drošības ierīces,
tīkla ierīces, sadalītāji un vadu siltumizolācijas materiāli
·	
vadu piestiprināšanas līdzekļi un pārklājumi
·	
optiskie kabeļi un elektriskie kabeļi
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Instalāciju kārbu iebūvēšana
Prasības izolācijas materiāliem

Uzstādīšanas nosacījumi

Shematisks apšuvuma attēlojums

Izolācijas minerālvate
Minerālšķiedras izolācijas materiāls saskaņā ar
DIN 18165 1. daļu
Būvmateriālu A klase
Kušanas punkts (≥ 1000°C) saskaņā ar DIN 4102
17. daļu

Izolācijas materiālu ietaises zonā drīkst
saplacināt līdz materiāla minimālajam biezumam
≥ 30 mm.

≥ 30 mm

Izolācijas materiāli vismaz B2/bez izolācijas materiāla
Stikla vate
Izolācijas materiāls: Būvmateriālu klase vismaz B2

Kontaktligzdas, slēdžu ligzdas, sadalītāju ligzdas
u.c. ir pilnībā jāievieto apšuvuma dobuma iekšpusē uz fermacell™ šuvju špakteles d (vienpusēji).

d

Kontaktligzdas nosegvāciņa biezums vismaz
identisks ar sienas apšuvuma biezumu

Kabeļu un cauruļvadu instalāciju izolācijas piemērs
Pamatprasība F 90-B:
Izolāciju iespējas šādām instalācijām:

·	
u
 zliesmojoša caurule līdz 100 mm (bez papildu
manšetes)

·	
e
 lektroinstalācijas caurule (Ø līdz 20 mm)
·	
e
 lektrības kabeļi un vadi
·	
n
 euzliesmojoša caurule
·	
k
 abeļu atbalsta konstrukcijas

Būvprojektā, velkot vadus caur fermacell
koka siju griestiem, ugunsdrošības izolācija ar Aestuver Kombischott ST (Z-19.151182) ir F 90-B.

Līdz 4. ēku klasei dažādām prasībām ir
iespējami risinājumi, kas ļauj integrēt
instalācijas (caurvadus) ekspertu atzinumu
ietvaros.

Šādi tiek realizēti risinājumi sienu vai
griestu elementiem koka paneļu vai līmēta
koka (CLT) konstrukcijās.
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Praktiskie būvniecības modeļi
Paskaidrojumi būvelementu ar ugunsdrošības prasībām izpildei
Apšuvumi un tvaika barjeras
Papildu apšuvums parasti palielina konstrukcijas ugunsizturību. To izmantošanas
iespēja tiek regulēta attiecīgajos lietojamības apstiprinājumos. Izmantojot B klases
būvmateriālus, būs jāievēro papildu būvuzraudzības prasības (piemēram, nepieciešamajos koridoros). Tvaika barjeras vai tvaika
izolācijas neietekmē sienu ugunsizturību.
Stiprināšanas tehnoloģijas
fermacell® plāksnes, lai izpildītu ugunsdrošības prasības, var piestiprināt ar šādiem
savienotājlīdzekļiem:
·	
ar fermacell paātrinātās darbības būvniecības skrūvēm
·	
ar skavām
·	
ar naglām
Pēdējie savienotājlīdzekļi, pateicoties to
augstajai efektivitātei, tiek plaši izmantoti koka būvēs. Daudzslāņu apšuvuma
vai dēļu apšuvuma gadījumā daudzās
fermacell konstrukcijās ir iespējams ārējos
redzamos plākšņu slāņus piestiprināt ar
izplešanās skavām vai skrūvēm no karkasa
konstrukcijas neatkarīgi pie zemāk esošā/
ajiem slāņa/iem. Lai konstrukcijai nodrošinātu nepieciešamo ugunsdrošību un,
iespējams, vēl citus aspektus, piemēram,
statiskās funkcijas, ir jāņem vērā attiecīgajos ugunsdrošības testu sertifikātos un
apstiprinājumos sniegtā informācija par
stiprināšanas līdzekļu izvēli un izmantošanu konstrukcijā.

Šuvju tehnoloģijas
Ja specifiskajos ugunsdrošības testu
sertifikātos nav noteikts citādi, fermacell®
plākšņu apšuvumu šuves ugunsdrošības
prasību ievērošanai var veidot pēc šādām
tehnoloģijām:
·	
neredzamajiem apšuvuma slāņiem
daudzslāņu apšuvuma gadījumā ar tiešu
saduru (t.i., šuvju platums ≤ 1 mm)
·	
redzamajam apšuvuma slānim pēc izvēles vai vajadzības kā līmes šuvi, špakteles šuvi vai kā špaktelētu un armētu
sausās apdares malu
Šajā gadījumā jāievēro informācija ugunsdrošības testu sertifikātos attiecībā uz
konstrukciju.

Izolācijas materiāli
Plānojot un veidojot konstrukcijas ar
ugunsdrošības prasībām, jāievēro piemērotu izolācijas materiālu izvēle saskaņā
ar informāciju attiecīgajos lietojamības
apstiprinājumos (piemēram, abP).
Kopumā ir nozīmīgi šādi punkti:
·	Atbilstība minimālajam biezumam
(nominālais biezums) un minimālajai
tilpummasai (nominālā masa) saskaņā
ar sienu konstrukciju tabulām.
·	Cieši pieguļoši plākšņu izolācijas slāņi
starp statņiem, lai neizkristu.
·	Šuvēm starp plākšņu savienojumiem ar
tiešu saduru ir jābūt blīvām.
·	Divslāņu izolācijas gadījumā saduras ir
jāizvieto ar nobīdi.

fermacell® Powerpanel HD plāksnes arī
ugunsdrošības prasību izpildei pamatā
tiek savienotas ar tiešu saduru (t.i., šuvju
platums ≤ 1 mm) un atkarībā no nepieciešamības ar fermacell® Powerpanel HD
armējuma vai apmetuma sistēmu. Papildu
informāciju skatīt arī 2.5. sadaļā «Šuvju
tehnoloģija», sākot no 110. lpp.

Ugunsdrošībai atbilstošu fermacell® plātņu drošu šuvju izveide

Līmes šuve

Plātnes savienotas ar tiešu saduru

Špakteles šuve

Sausās apdares mala
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Dūmvadi (1. un 2. ēku klase)
Dūmvadus, kas izbūvēti cauri stāviem
saskaņā ar ugunsdrošības paraugnoteikumiem (MfeuV) ir jāievieto šaurās šahtās.
Neliela augstuma ēku (1. un 2. ēku klase)
dūmvadiem tiek prasīta 30 minūšu ugunsizturība.

Šahtas piemērotība iemontējamajiem dūmvadiem ir definēta nacionālajā procedūrā
par vispārējo būvuzraudzības atļauju.
Risinājums
Dūmvadiem, kurus izmanto no telpas gaisa
neatkarīgiem augstākas siltumspējas termiem, var izmantot sistēmu 6L11 fermacell
Montageabgasleitung ar fermacell® plāksnēm. Sistēmas konstrukcija

Tehniskā informācija
Lietojamības apstiprinājums

Z-7.4-3525

Klasifikācija

T160 LA30

Ārējais izmērs

≤ 210 mm × ≤ 210 mm

Iekšējais izmērs

≤ 160 mm × ≤ 160 mm

Šahtas svars

apt. 22,2 kg/m

Lietošanas joma

Dūmu novadīšanas šahtas

Izmantojums

Augstākas siltumspējas termi

Maks. fermacell plāksnes virsmas temperatūra
®

2 × 12,5 mm fermacell® plāksnes nodrošina
30 minūšu ugunsizturību.
No fermacell® plāksnēm izgatavotie ārējie
apvalki tiek izmantoti montējamajām atgāzu iekārtām saskaņā ar DIN 18160-1:200601 un T160 LA30 klasifikāciju augstākas
siltumspējas termiem.
·	Plānā konstrukcija ar 2 × 12,5 mm fermacell® plāksnēm
·	Šahtas elementu vienkāršā montāža un
vieglā savienošana
·	Ir iespējama šahtas elementu
4-/3-/2-daļīga konstrukcija
·	Dažādas stūru veidošanas iespējas

ilgstoši nedrīkst pārsniegt 50°C

Uzbūve

Z
1.
2.
3.

1. detaļa

4.

Apkures sistēmas kondensācijas katla dūmvads
fermacell® plāksnes 2 × 12,5 mm
Plākšņu sadura blīva; šuvju platums: ≤ 1 mm
	 fermacell™ šuvju špaktele; šuvju platums: 6–10 mm
fermacell™ šuvju līme vai fermacell™ šuvju špaktele greenline; šuvju platums: ≤ 1 mm

5.
Z

 kavas (stūra savienojums) 35–38 mm × 10 mm ×
S
1,5 mm
attālums: ≤ 150 mm (vertikāli)

6. 	
Izplešanās skavas (plāksne plāksnē)

1. detaļa
(bez karkasa konstrukcijas)
1.
6.

1.

1. detaļa
(ar karkasa konstrukciju)
1.

7. 	
fermacell™ paātrinātas darbības būvniecības

skrūve (stiprinājums karkasa konstrukcijā) 30 mm
× 3,9 mm; attālums: ≤ 250 mm (vertikāli)

9.
8.

5.

7.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

6.

21–22 mm × 10 mm × 1,5 mm;
attālums: ≤ 150 mm (vertikāli)
alternatīvi
fermacell™ paātrinātas darbības būvniecības
skrūves (plāksne plāksnē)
30 mm × 3,9 mm; attālums: ≤ 150 mm (vertikāli)

9.
8.

5.

7.

2.

2.

4.

4.

8.

f ermacell™ paātrinātas darbības būvniecības skrūve
(stiprinājums karkasa konstrukcijā) 40 mm × 3,9
mm; attālums: ≤ 250 mm (vertikāli)
alternatīvi
fermacell™ paātrinātas darbības būvniecības skrūves;
(plāksne plāksnē)
30 mm × 3,9 mm; attālums: ≤ 150 mm (vertikāli)
alternatīvi
izplešanās skava (plāksne plāksnē)
21–22 mm × 10 mm × 1,5 mm; attālums: ≤ 150 mm
(vertikāli)

9. 	
Karkasa konstrukcija no piemērotiem tērauda

loksnes profiliem, piemēram, C sienas profila, ārējo
stūru profila, leņķa profila
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Skursteņa apšuvums
fermacell® plāksnes attiecībā uz ugunsreakciju tiek klasificētas kā A2, neuzliesmojošas (saskaņā ar DIN EN 13501-1)
un garantē teicamu ugunsdrošību. Tikai
ilgstoši augstā temperatūrā sastāvā esošais ģipsis atbrīvo kristalizācijas ūdeni un
zaudē izturību. Tomēr fermacell® plāksnes
var izmantot kā skursteņu apšuvumu.

Skursteņu apšuvums
Redzamās puses skursteņa apšuvuma attālums un izveide no fermacell® plāksnēm:
a) Attālums A > 50 mm, dobums vēdināms.
b) Attālums B > 50 mm, dobums pilnībā piepildīts ar nedegošu izolācijas materiālu.*
c) Uzstādīts bez atstarpēm un bez dobumiem pa visu virsmu ar nedegošu saistvielu fermacell™ Ansatzbinder vai līmi.

Koka būves sienu apšuvums
Koka statņu sienu un masīvkoka sienu
attālums un izveide no fermacell® plāksnēm
tieši aiz skursteņa:
a) Attālums A > 50 mm, dobums vēdināms.
b) Attālums B > 50 mm, dobums pilnībā
piepildīts ar nedegošu izolācijas materiālu (piemēram, ja konstrukcijas situācijas
dēļ nav nodrošināta ventilācija).
Plākšņu izmantošana tiešai
uzliesmojošu būvelementu aizsardzībai
pret karstumu, piemēram, kamīna skursteņa iekšpusē, nav iespējama.

Ir iespējams šādas ģipša nozares un
Initiative Pro Schornstein e. V. testētas
konstrukcijas

Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten

Papildu informācija
Abstand von Schornsteinen, Feuerstätten und
Rauchrohren zu Gipsplatten und Gipsfaserplatten

mājas lapā: www.fermacell.com vai www.cel.lv dokumentā:
· atgādne “Skursteņu, kamīnu un dūmvadu attālums no ģipškartona un ģipša
šķiedru plāksnēm, ko sagatavoja asociācija Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
IGG INFORMATIONSDIENST

B

B

A

A

Ventilācija
Skursteņa apšuvums koka konstrukciju tuvumā

Pie dūmvadu sienām fermacell® plāksnes pielīmē, tās
pilnībā pārklājot ar montāžas līmi.
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Krāsnis un cauruļu ietaises
Nosacījumi krāsnīm
Attālums no krāsnīm C un dūmvadu
caurulēm (savienojošām detaļām) D līdz
metāla vai koka statņu sienām, kā arī masīvkoka sienām ar fermacell® plāksnēm, ir
atkarīgs no krāsns ražotāja specifikācijām
un ir jāievēro ugunsdrošības paraugnoteikumu (MFeuVo) 8. panta noteikumi.
Īpaši paralēli izvietotām dūmvadu caurulēm (savienojošām detaļām) var būt nepieciešami papildu pasākumi, piemēram,
aizsardzība pret starojumu vai cauruļu
izolācija.

Dūmvadu cauruļu ietaises
Dūmvadu cauruļu ietaises zonā caur būvelementiem, piemēram, koka būvēs plāksnes var uzstādīt līdz skursteņa augšai.
Dehidratācija izņēmuma gadījumos notiek
tieši savienojuma zonā (10 līdz 20 mm),
parasti to nosedz ar manšeti, un tas ir tikai
optisks defekts. Neuzliesmojamība joprojām ir saglabāta.

Elektriskā loka pretestība/
mājas sadales kaste

noturīgu pamatni. Šai pamatnei uz visām
pusēm jābūt vismaz par 150 mm lielākai.
Šādām konstrukcijām var izmantot
fermacell® plāksnes. VEW galvenā mītne
Dortmundē materiālu testēšanas iestādē
Materialprüfanstalt Dortmund pasūtīja
fermacell® atsevišķu šķiedru plākšņu
elektriskā loka pretestības testu. Šis testa
sertifikāts ietver klasifikāciju: «Šis materiāls atbilst loka pretestības līmenim L4
saskaņā ar VDE 0303 5/10.55 daļu.»

Saskaņā ar VDE 0100 732. daļu mājas
sadales kaste ir jāuzstāda viegli pieejamā
vietā saskaņā ar DIN 18012. Aizsardzības
pakāpe jāizvēlas atkarībā no telpas veida
vai uzstādīšanas vietas. Mājas sadales
kaste jāuzstāda uz neuzliesmojošiem
būvmateriāliem. Ja tas nav iespējams, no
uzliesmojošiem būvmateriāliem, piemēram, koka, ir jānodala ar elektriskā loka

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com vai www.cel.lv dokumentā:
· Klassifizierung Lichtbogenfestigkeit – MPA NRW

C

D

SVARĪGI
Neredzamās un slēgtās zonās,
piemēram, aiz krāsnīm, kamīnos un
podiņu krāsnīs fermacell plāksnes
klāt nedrīkst.
Krāšņu attālumi no koka paneļu sienas

Cauruļvadu ietaise
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1.4. Skaņas izolācija
Šie komentāri attiecībā uz skaņas izolāciju ir pamats koka
būvniecībā iesaistīto plānotāju, darbu izpildītāju un būves
pasūtītāja kopīgām diskusijām un domu apmaiņai:

·	Raksturojošie skaņas parametri
·	Prasības un pierādījumi
·	Siju griestu konstrukcijas
·	Griestu konstrukcijas prognozēšanas metode
·	Sienu konstrukcijas
·	Instalācijas un ietaises
·	Ēkas starpsienas

Raksturojošie skaņas
parametri

svērtais normālais triecientrokšņa
L´n,w:	
līmenis, ņemot vērā visus sekundāros skaņas ceļus; mērvienība: dB

C	
Spektra pielāgošanas vērtība
trokšņiem, kas var rasties ēkā (gaisā
pārraidītās skaņas izolācija)

Būvelementu skaņas izolācija tiek mērīta
saskaņā ar DIN EN ISO 10140. Parasti
tiek doti 16 tercoktāvu joslas mērījumi. Lai
ar šīm vērtībām varētu vieglāk strādāt, tika
ieviesta procedūra saskaņā ar DIN EN ISO
717, kura šos 16 mērījumus apkopo vienas
vērtības specifikācijā. Proti, turpmāk
parasti runā par vienas vērtības specifikācijām.

Ln,w:	
svērtais normālais triecientrokšņa
līmenis, neņemot vērā sekundāros
skaņas ceļus, kas noteikts testēšanas stendā, atbilst pamatkonstrukcijas aprēķinātajai vērtībai; mērvienība: dB

Ctr	
Spektra pielāgošanas vērtība satiksmes trokšņiem, kas nāk no ārpuses
(gaisā pārraidītās skaņas izolācija)

Lielumi gaisa pārraidītās skaņas un
triecientrokšņa prasībām saskaņā ar DIN
4109 07/16:

Dn,f,w:	
svērtā normālā sānu skaņas starpība raksturo blakusesošā būvelementa skaņas pārraidi, mērvienība:
dB.

R´w:	
teorētiskais svērtais skaņas pārraides zudumu indekss caur blakus
esošo būvelementu (uzstādītā
stāvoklī), mērvienība: dB
Rw:	
teorētiskais svērtais zudumu
indekss bez skaņas pārraides caur
blakus esošo būvelementu, kas
noteikts testēšanas stendā, atbilst
pamatkonstrukcijai aprēķinātajai
vērtībai; mērvienība: dB

Turklāt parametri būs svarīgi, runājot par
būvelementu pierādījumu.

Ja apšuvums tiek pārtraukts, vienslāņa
apšuvumam ir iespējams panākt skaņas
garenizolācijas līmeņa uzlabošanu par
aptuveni 4 dB, bet divslāņu apšuvumam –
par aptuveni 3 dB.
Sekojošās spektra korekcijas vērtības
palīdz labāk salīdzināt skaņas mērījuma
novērtējuma ceļā (DIN EN ISO 717) iegūtos
viena skaitļa datus un subjektīvo cilvēka
uztveri. Vācijā tās ir normas (DIN 4109),
kuras prasībās nepiemēro, vienīgi citās
Eiropas valstīs.

CI

 pektra pielāgošanas vērtība
S
griestiem, kas labāk novērtē zemāko
frekvenču diapazona līmeni (triecientrokšņa izolācija)
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Prasības un pierādījumi
Prasības
Būvprojekta skaņas izolācijas prasību definīciju Vācijā regulē būvuzraudzības iestāde
saskaņā ar DIN 4109. Šeit ir norādītas
tās minimālās prasības dažādām jomām,
kuras ir juridiski saistošas. Tomēr saskaņā
ar civiltiesībām parasti ir atšķirīga būvniecības metode, par kuru vai nu iepriekš
ir panākta rakstiska vienošanās attiecībā
uz paredzamo skaņas izolācijas līmeni, vai
vismaz ir jāatbilst vispārpieņemtajiem tehniskajiem noteikumiem. Ir jāņem vērā attiecīgie pašreizējie judikatūras, piemēram
BGH (Vācijas Augstākā tiesa), spriedumi.
BGH spriedumi:
·	
VII ZR 184/97, 14.05.1998.
·	
VII ZR 54/7, 04.06.2009.
Līdz šim DIN 4109 07/16 nav izvirzītas
paaugstinātas prasības. Ja tiek piemērotas paaugstinātas prasības, tās jānorāda
atsevišķi.
Individuālam skaņas izolācijas līmeņa
regulējumam ir pieejamas VDI vadlīnijas
dzīvokļu skaņas izolācijai (VDI Richtlinie
4100 Schallschutz von Wohnungen). Par šīm
vērtībām jāvienojas būvniecības līgumā
saskaņā ar privāttiesībām.

Gaisa pārraidītās skaņas un triecientrokšņa izolācija aizsardzībai pret skaņas pārraidi no citām
dzīvokļa vai darba zonām.
Būvelementi

Minimālās prasības DIN
4109-1
izp. R´w dB

izp. L´n, w dB

Starpstāvu pārsegumi dzīvojamā mājā

54.

50.

Pārsegumi zem vannām/tualetēm

54.

53.

Sienas starp dzīvokļiem

53.

–

Pārsegumi, tostarp zem koridoriem un vannām/tualetēm

54.

53.

Sienas starp:
Nakšņošanas telpām
Koridoriem un nakšņošanas telpām

47.

–

Pārsegumi starp mācību telpām vai tamlīdzīgām telpām

55.

53.

Pārsegumi starp mācību telpām vai tamlīdzīgām telpām

47.

–

Daudzdzīvokļu ēkas, biroju ēkas un jauktas lietošanas ēkas

Viesnīcas un naktsmītnes

Skolām un tamlīdzīgām iestādēm

Atsaucoties uz DIN 4109 -1 07/16 no 1. līdz 6. tab.

Gaisā pārraidītās skaņas izolācija, lai pasargātu no skaņas
pārraides starp vienģimenes mājām – ēku starpsienām
Būvelementi

Minimālās prasības DIN
4109-1
izp. R´w dB

izp. L´n, w dB

Mājas starpsienas dzīvojamām telpām, kas atrodas ēkas zemākajā stāvā (saskaras ar zemi vai nē)

59.

–

Mājas starpsienas dzīvojamām telpām, zem kurām atrodas
vismaz 1 ēkas stāvs (saskaras ar zemi vai nē)

62.

...

Vienģimenes mājas, rindu mājas un dvīņu mājas

Atsaucoties uz DIN 4109 -1 07/16 3.
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1.

2.
3.

1.
2.

4.

3.
5.

4.
5.

Monolītais pārsegums Dn,f,w = 62 dB
Iekšējā siena Dn,f,w = 62 dB
fermacell montāžas siena Rw = 66 dB
fermacell montāžas siena Dn,f,w = 60 dB
Peldošais estrihs atdalīts Dn,f,w = 72 dB

Aprēķināts:
R´w = 54 dB
Telpas augstums =
2,8 m
Telpas garums = 4,5 m

Vienkāršots pārraides ceļu attēlojums koka un karkasa būvēs.

Gaisā pārraidītās skaņas starpsienas būvelementā pierādījuma
metode
Pierādījums tiek veikts saskaņā ar DIN 4109 2 07/16 daļas 4.2.4.
sadaļu – gaisā pārraidītās skaņas izolācija koka, vieglajās un
sausajās konstrukcijās.
Tā kā nav būvelementu lieces stinguma savienojumu, šeit tiek
ņemts vērā tikai atdalošais būvelements un blakusesošie būvelementi. Līdz ar to parasti tiek doti 5 pārraides ceļi (skatīt grafiku
iepriekš), kas visi ir vienādi iesaistīti skaņas pārraidē.
Proti, visi pārraides ceļi ir ļoti precīzi jāplāno un detalizēti jāizpilda.
Ir pieejamas 2 pierādījuma metodes, kuras turpmāk tiks apskatītas:
·	
Vienkāršotais pierādījums
Skaņas pārraidē iesaistīto būvelementu skaņas izolācijai (atdalošā būvelementa tiešā skaņas izolācija un blakusesošo būvelementu skaņas izolācija) ir jābūt vismaz 5 dB virs prasības.
Piemēro šādus vienādojumus:
R‘w ≥ izp. R‘w + 5 dB
Dn,f,w,i ≥ izp. R‘w + 5 dB
Piemērs: Prasība sienai starp dzīvokļiem izp. R‘w + 53 dB
Iepriekš redzamajā grafikā iekļautās konstrukcijas atbilst kritērijam par prasību skaņas izolācijas līmeni vai skaņas izolāciju
pārsniegt par 5 dB. Tādējādi šajā gadījumā prasību var pierādīt ar
iepriekš aprakstīto vienkāršoto pierādījumu.
·	
Matemātiskais pierādījums
Rezultējošā skaņas izolācijas apmēra R’w matemātiskais aprēķins
Rezultējošais skaņas izolācijas apmērs, kur piedalās atdalošie
un blakusesošie būvelementi, tiek noteikts saskaņā ar šādu
vienādojumu:

-Rw

R'w = -10 lg · 10

10

-RFf,w

+

10

10

dB

Ar:
Rw:	
Aprēķinātā svērtā skaņas samazinājuma vērtība bez skaņas

pārraides caur blakusesošajiem būvelementiem
RFf,w:	
Aprēķinātā svērtā sānu samazinājuma vērtība i-ten blakusesošā būvelementa Ff pārraides ceļiem, mērvienība: dB
n:	
Blakusesošo būvelementu skaits (parasti n = 4)

Svērto būves garenskaņas samazinājuma vērtību i-ten blakusesošajiem būvelementiem matemātiski nosaka saskaņā ar šādu
vienādojumu:

-RFf,w = Dn,f,w +

10
kg

S
llab
+ 10 kg S dB
A0
lf

Ar:
llab:	
atskaites malas garums metros:
·	
griestiem, piekārtajiem griestiem, grīdai 4,5 m
		 ·	
sienām 2,8 m
Lf:	
savienojuma starp atdalošo būvelementu un blakusesošo
būvelementu F un f kopējais savienojuma garums būvniecības situācijā, m
SS: 	
atdalošā būvelementa laukums, m²
A0:	
atskaites adsorbcijas laukums ar A0 = 10 m²
Tādējādi rezultējošā skaņas samazinājuma vērtība, ņemot vērā
visus blakusesošos būvelementus, ir:
R‘w = 56 dB
Kļūdas un neprecizitātes izejas datos un aprēķina metodē saskaņā
ar DIN 4109-2:2016-07 tiek ņemtas vērā šādi:
R‘w – Uprog ≥ izp. R‘w
Ar:
uprog: kopējā vērtība drošības rezervei 2 dB; 3 dB; 5 dB
R‘w– 2 dB (drošības koeficients) = 54 dB
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Ēkām, kas izgatavotas no masīvkoka
elementiem (griesti un sienas), atdalošo
būvelementu skaņas izolācija (gaisa un
triecienskaņas) ir jāplāno atsevišķi, jo ir
iespējams atsevišķu būvelementu pret lieci
noturīgs savienojums.

Āra būvelementi, piemēram, ārsienas un
jumti, atkarībā no trokšņa slodzes ir jāprojektē atsevišķi. Šim nolūkam DIN 4109
ir noteiktas prasības atkarībā no trokšņa
līmeņa diapazona vai atbilstošā ārējā
trokšņa līmeņa. Šī prasība attiecas uz visu
būvelementu, t.i., sienas/jumta konstrukciju un logiem.

Siju griestu konstrukcijas
Gaisa/trieciena skaņas uzlabošana ar fermacell® estriha elementiem

Nesošais pārsegums
Tips

Uzbūve

fermacell® estriha
elementi ar 30 mm
šūnu pildījumu

fermacell® estriha elementi ar 60 mm
šūnu pildījumu

Nesošais
pārsegums

2 E 31

2 E 31 ar
30 mm
šūnu

2 E 35 ar
30 mm
šūnu

2 E 31 ar
60 mm
šūnu

2 E 32
ar 60
mm
šūnu

2 E 35 ar
60 mm
šūnu

2 E 22 ar
20 mm HF
ar 60 mm
šūnu

Ln.w [dB]

90.

81.

63.

58

61.

55.

53.

56.

Rw [dB]

28.

43.

58

61.

61.

63.

65

65

Ln.w [dB]

78.

72.

63.

61.

61.

–

57.

62.

Rw [dB]

42.

48

56.

59.

59.

–

62.

60.

Ln.w [dB]

62.

53.

42.

41.

39.

38.

37.

39.

Rw [dB]

55.

63.

73.

74.

77.

77.

77.

78.

Redzams koka siju pārsegums
1.

22 mm HWST
220 mm sijas

Noslēgti koka siju griesti ar latojumu
2.

22 mm HWST
220 mm sija
50 mm dobuma siltumizolācija
30 mm latojums,
e = 333 mm
10 mm fermacell®
plāksne

Slēgti koka siju griesti ar atsperu skavu
3.

22 mm HWST
220 mm sija
50 mm dobuma siltumizolācija
30 mm atsperu skava,
e = 333 mm
10 mm fermacell®
plāksne

Noslēgti koka siju griesti ar niedru izolāciju un nesošajiem melnajiem griestiem. Piemērs griestu modernizācijai esošajās ēkās
4.

24 mm dēļi
220 mm sija
melnie griesti
m' = 80 kg/m²
apmetums uz niedru
pīteņa m' = 35 kg/m²

Ln.w [dB]

62.

52

44.

–

42.

41.

41.

43.

Rw [dB]

49.

65

72.

–

75.

73.

75.

75.
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Noteikšanas metodes
Triecienskaņa slēgtam siju
pārsegumam jaunbūvē (saskaņā ar DIN 4109-2)

Jaunā aprēķina metode ir daļa no DIN 4109
2. daļas 4.3.3. sadaļas, un to var izmantot
kā aprēķina pierādījumu skaņas izolācijas
projektēšanā. Šīs tabulas mērķis ir ievērot
triecienskaņas L´n,w = 50 dB minimālās
prasības daudzdzīvokļu māju, biroju ēku
un jauktas lietošanas ēku starpsienām.
Pārsegumiem zem vannas istabām/tualetēm triecienskaņas izolācijas standarts
paredz atvieglojumu ar minimālo vērtību
L´n,w = 53 dB.

Šīs prognozēšanas procedūras pamatnosacījumi ir: fermacell sausā estriha konstrukcijas atdalošajam griestu būvelementam
(apakšā iekārts atsperprofils ar viena slāņa
fermacell® plāksni ≥ 10 mm) un blakusesošie būvelementi kā koka paneļu siena, kas
apšūta ar vismaz vienu fermacell® plāksnes
slāni. Papildu instalācijas virsma ar elastīgu apdari nav obligāti nepieciešama, tā
vēl vairāk samazinātu skaņas pārraidi caur
sānu ceļiem.

Pamatformula:
L‘n,w = L n,w + K1 + K2 (dB)
DIN 4109 definētā L´n,w = 50 dB mērķvērtība tiek sasniegta ar aprakstītajām konstrukcijām, bet kā sistēmu paredz atsperīgi
iekārtus piekaramos griestus. Šī vērtība,
piemēram, var nebūt ievērota «redzamiem
koka siju griestiem», ko skaņas pierādīšanas metode raksturo kā labākus.

Būtībā šajā sakarā jāatzīmē, ka aprēķinu
metode saskaņā ar standartu pārsvarā ir
konservatīva. Pie pareizas konstrukciju
izpildes un saprātīgas attiecības starp raidošajām un uztverošajām telpām, praktiski
mērot būvlaukumā, ir sagaidāmas ievērojami labākas triecienskaņas vērtības.
Uzbūve
·	
22 mm koka panelis
·	
220 mm sija
·	
50 mm dobuma siltumizolācija
·	
30 mm Protektor TPS, e = 333 mm
·	
10 mm fermacell® plāksne

Atdalošais būvelements – griesti jaunbūvē:
Noslēgti koka siju griesti, atsperīgi iekārti
piekaramie griesti, pārseguma nesošā daļa
Ln,w = 62 dB, Rw = 55 dB
Blakusesošie būvelementi:
Koka paneļu sienas – iekšpusē vienkārtīgi
apšūtas ar fermacell® plāksnēm

Sausais estrihs – konstrukcijas, lai sasniegtu L'n,w = 50 dB
Sistēmas rasējums

45
60

30
60

25
20
60

30
60

45
30

30
30

Uzbūve

Ln,w

K1

K2

Drošības koeficients

L'n,w

dB

dB

dB

dB

dB

2 E 35
(2 × 12,5 mm fermacell® plāksnes
+ 20 mm minerālvate)
uz 60 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

37.

4.

2.

3.

46.

2 E 32
(2 × 10 mm fermacell® plāksnes
+ 10 mm minerālvate)
uz 60 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

38.

4.

1.

3.

46.

2 E 22
(2 × 12,5 mm fermacell® plāksnes
uz 20 mm Steico Therm
uz 60 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

39.

4.

1.

3.

47.

2 E 31
(2 × 10 mm fermacell® plāksnes + 10 mm kokšķiedra) uz
60 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

39.

4.

1.

3.

47.

2 E 35
(2 × 12,5 mm fermacell® plāksnes
+ 20 mm minerālvate)
uz 30 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

41.

4.

1.

3.

49.

2 E 31
(2 × 10 mm fermacell® plāksnes + 10 mm kokšķiedra) uz
30 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

42.

4.

1.

3.

50.

Matemātiskā pierādījuma metode saskaņā ar DIN 4109-2 būvniecības standarta ieviešanai federālajās zemēs paredzēta 2016./17. gadā – līdz tam vērtējams kā
«tehnikas sasniegums».
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Siju griestu triecienskaņas
prognozēšanas metode
esošajās ēkās (zinātnes
sasniegums)
Papildus normatīvajai metodei Bauphysikkalender (2015. gada izdevums Raumakustik und Schallschutz), balstoties uz diviem
ift Rosenheim pētījumiem, apraksta vēl
vienu prognozēšanas metodi «Siju griestu
skaņas izolācija, veco ēku renovācijas
projektēšanas palīglīdzekļi».

Šīs tabulas mērķis ir ievērot minimālās
triecienskaņas L´n,w ≤ 53 dB* prasības,
kas norādītas tabulā 56. lpp. Prasības
daudzdzīvokļu māju, biroju ēku un jauktas
lietošanas ēku atdalošajiem griestiem.

Pamatformula:
L‘n,w = Ln,w + K
Korekcijas kopspēks K (trokšņa līmeņa
palielināšanās ar sānu pārnesumu, dB)

Šīs metodes pamatā ir šādi pamatnosacījumi: Testētās fermacell sausās estriha konstrukcijas uzstādīšana un vecās ēkas griesti
ar ievietotās izolācijas svaru ≥ 80 kg/m² un
iekārtajiem griestiem zem apmetuma uz
niedru pīteņa apt. 30 kg/m². Blakusesošos būvelementus veido monolītās sienas
(mūris), kuru laukuma vienības masa ir no
100 līdz 500 kg/m².

Uzbūve
·	
24 mm grīdas dēļi
·	
220 mm sija
·	
Melnie griesti ar izdedžiem, oļiem u.c.
·	
Spāru apšuvums ar niedrēm
·	
Apmetums, kam pamatnē ir niedru pīteņi

Atdalošais būvelements – vecās ēkas griesti
Noslēgti koka siju griesti ar apmetumu uz
niedru pīteņa Ln,w = 64 dB, Rw = 47 dB
(melno griestu masa kopā ≥ 80 kg +
griestu apmetums uz niedru pīteņa apt.
28 kg/m²)
Blakusesošie būvelementi:
Monolītas mūra sienas, 100 līdz 500 kg/m²

Sausā estriha konstrukcijas, lai sasniegtu L‘n,w = 50 dB bzw. 58 dB
Sistēmas rasējums

45
60

30
60

25
20
60

30
60

30
30

45
30

30
30

Uzbūve

Ln,w

K

Drošības koeficients

L'n,w

dB

dB

dB

dB

2 E 35
(2 × 12,5 mm fermacell® plāksnes + 20 mm minerālvate)
uz 60 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

43.

1.

3.

47.

2 E 32
(2 × 10 mm fermacell® plāksnes + 10 mm minerālvate)
uz 60 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

43.

1.

3.

47.

2 E 22
(2 × 12,5 mm fermacell® plāksnes
uz 20 mm Steico Therm
uz 60 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

45.

1.

3.

49.

2 E 31
(2 × 10 mm fermacell® plāksnes + 10 mm kokšķiedra) uz 60 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

44.

1.

3.

48

2 E 31
(2 × 10 mm fermacell® plāksnes + 10 mm kokšķiedra) uz 30 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

46.

1.

3.

50.

2 E 35
(2 × 12,5 mm fermacell® plāksnes + 20 mm minerālvate) uz 30 mm
fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

53.

1.

3.

57.

2 E 31
(2 × 10 mm fermacell® plāksnes + 10 mm kokšķiedra) uz 30 mm fermacell™ šūnu siltumizolācijas sistēmu

54.

1.

3.

58.

Prognozēšanas metode projektēšanai neaizstāj aprēķina vai būvakustikas pierādījumu, pamatojoties uz «tehnikas sasnieguma” literatūru: ift pētījuma ziņojums Holzbalkendecken in der Altbausanierung - 1. + 2. daļa (01.2008./11.2012.)
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Piemēri jumta konstrukciju skaņas izolācijas vērtībām atkarībā no apšuvuma biezuma:
Rw = 52 dB

Rw = 57 dB

1.

Rw = 59 dB

2.

Apšuvums: 1 × 10 mm fermacell® plāksne

3.

Apšuvums: 2 × 10 mm fermacell® plāksne

Apšuvums: 3 × 10 mm fermacell® plāksne

No 1. līdz 3. attēlā parādīto konstrukciju mērījumu pamatnosacījumi

200 mm minerālvates fiksācijas filcs

Betona kārniņi, laukuma vienības masa m´ = 41 kg/m²

ZKF-035 garenvirz. plūsmas pretestība r = 9,5 kPa s/m³

30 × 50 mm jumta latojums

0,2 mm tvaika izolācijas folija

30 × 50 mm latojuma starpkārta

24 × 48 mm koka latojums, attālums starp latām apt. 280 mm

0,5 mm neiespriegojama folija
200 × 80 mm masīvkoka spāres, garenvirz. Masa m´ = 8 kg/m

Sienu konstrukcijas
Piemēri jumta konstrukciju/koka karkasa būvju skaņas izolācijas vērtībām
Uzbūve

Apraksts

Rw1)

Ugunsdrošība

1 × 12,5 mm fermacell plāksne
60/100 mm koka statņi
100 mm minerālvate
1 × 12,5 mm fermacell® plāksne

44 dB

(F 30-B) ar akmens
vati
pk = 30 kg/m³

2 × 12,5 mm fermacell® plāksne
60/100 mm koka statņi
100 mm minerālvate
2 × 12,5 mm fermacell® plāksne

51 dB

F 60-B

1 × 12,5 mm fermacell® plāksne
60/100 mm koka statņi
100 mm minerālvate
1 × 12,5 mm fermacell® plāksne
27 mm akustiskais profils
Ass izmērs = 500 mm/20 mm minerālvate
1 × 12,5 mm fermacell® plāksne

56 dB

(F 30-B) ar akmens
vati
pk = 30 kg/m³

®

Norādītās vērtības ir derīgas tikai saistībā ar attiecīgo vispārējās būvinspekcijas pārbaudes sertifikātu vai skaņu testa ziņojumu un to izpildes specifikācijām.
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Uzbūve

Apraksts

Rw1)

Ugunsdrošība

2 × 12,5 mm fermacell plāksne
60/100 mm koka statņi
100 mm minerālvate
2 × 12,5 mm fermacell® plāksne
27 mm akustiskais profils
Ass izmērs = 500 mm/20 mm minerālvate
1 × 12,5 mm fermacell® plāksne

61 dB

F 60-B

2 × 12,5 mm fermacell® plāksne
60/100 mm koka statņi
100 mm minerālvate
10/5 mm minerālvate kā pārklājums
30/50 mm koka latojums
2 × 12,5 mm fermacell® plāksne

56 dB

pēc pieprasījuma

1 × 12,5 mm fermacell® plāksne
60/100 mm koka statņi
100 mm minerālvate
27 mm akustiskais profils
Ass izmērs = 500 mm
1 × 10 mm fermacell® plāksne

57 dB

pēc pieprasījuma

1 × 10 mm fermacell® plāksne
1 × 12,5 mm fermacell® plāksne
60/100 mm koka statņi
60 mm minerālvate
27 mm akustiskais profils
Ass izmērs = 500 mm
20 mm minerālvate
2 × 10 mm fermacell® plāksne

60 dB

pēc pieprasījuma

2 × 12,5 mm fermacell® plāksne
60/100 mm koka statņi
100 mm minerālvate
30 mm gaisa sprauga
60/100 mm koka statņi
100 mm minerālvate
2 × 12,5 mm fermacell® plāksne

70 dB

F 60-B
montāžas sienām (nenesošās)

®

ja vēlas: F 90-B
nesošajām un nenesošajām sienām
ar akmens vati
kuš. punkts > 1000°C un
tilpummasa ≥ 30 kg/m³
kā arī 2 × 15 mm fermacell®
plāksne katrā pusē

1)

Rw: Aprēķinātā svērtā skaņas samazinājuma vērtība bez skaņas pārraides caur blakusesošajiem būvelementiem saskaņā ar DIN 4109

Norādītās vērtības ir derīgas tikai saistībā ar attiecīgo vispārējās būvinspekcijas pārbaudes sertifikātu vai skaņu testa ziņojumu un to izpildes specifikācijām.

Sienu konstrukciju ar atsperprofilu sagatavošanai – kā šeit parādīts – mēs noteikti iesakām atsperprofilu un apšuvumu uzstādīt
uz vietas tikai pēc sienas montāžas.
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Atbilstošie skaņas izolācijas lielumi blakusesošajiem būvelementiem
Pirmkārt, pierādījumam nepieciešamo
būvelementu dati ir iekļauti DIN 4109-33

07/16, otrkārt, ir virkne vērtību, kas attiecas uz blakusesošo būvelementu attiecīgajiem piemērotības testiem.

Savienojums ar sienām
Savienojuma konstrukcija

Savienojums ar griestiem
Blakusesošā būvelementa iekšpuses
apraksts

Dn,f,w1)

12,5 mm fermacell® plāksnes

59 dB

Abās pusēs 12,5 mm fermacell® plāksnes ar atdalošo šuvi

63 dB

Savienojuma konstrukcija

ieskaitot absorbcijas
elementu

Blakusesošā būvelementa iekšpuses
apraksts

Dn,f,w1)

2 × 10 mm fermacell® plāksnes uz latām
Caurejošs apšuvums

60 dB

No vienas puses
1 × 10 mm fermacell® plāksnes uz
latām

54 dB

No vienas puses
1 × 10 mm fermacell® plāksnes uz
latām
No vienas puses
2 × 10 mm fermacell® plāksnes uz
latām

ieskaitot absorbcijas
elementu
2 x 12,5 mm fermacell® plāksnes,
caurejošas

No vienas puses
2 × 10 mm fermacell® plāksnes uz
latām
No vienas puses
1 × 10 mm fermacell® plāksnes latas uz
atsperu skavām

63 dB

ieskaitot absorbcijas
elementu

66 dB

ieskaitot absorbcijas
elementu

1)
2)

64 dB

No vienas puses
1 × 10 mm fermacell® plāksnes uz
latām
No vienas puses
1 × 10 mm fermacell® plāksnes latas uz
atsperu skavām

ieskaitot absorbcijas
elementu

59 dB

No vienas puses
1 × 10 mm fermacell® plāksnes uz
latām
No vienas puses
2 × 10 mm fermacell® plāksnes latas uz
atsperu skavām

2 x 12,5 mm fermacell® plāksnes ar
atdalošo šuvi

63 dB

No vienas puses
1 × 10 mm fermacell® plāksnes latas uz
atsperu skavām

Dn,f,w: Aprēķinātā svērtā skaņas samazinājuma vērtība bez skaņas pārraides caur blakusesošajiem būvelementiem saskaņā ar DIN 4109
mērījums bez absorbcijas elementa

Norādītās vērtības ir derīgas tikai saistībā ar attiecīgo vispārējās būvinspekcijas pārbaudes sertifikātu vai skaņu testa ziņojumu un to izpildes specifikācijām.

68 dB
67 dB2)

65

66
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Piemērs skaņas izolācijas vērtībām sienas konstrukcijai/līmētam kokam (CLT)
Uzbūve

1)

Apraksts

Rw1)

80 mm līmēts koks (CLT)

33 dB

80 mm līmēts koks (CLT)
27 mm atsperprofils
20 mm minerālvate
18 mm fermacell® plāksne

49 dB

18 mm fermacell® plāksne
80 mm līmēts koks (CLT)
27 mm atsperprofils
20 mm minerālvate
18 mm fermacell® plāksne

55 dB

18 + 15 mm fermacell® plāksne
80 mm līmēts koks (CLT)
27 mm atsperprofils
20 mm minerālvate
18 + 15 mm fermacell® plāksne

62 dB

80 mm līmēts koks (CLT)
10 mm atstarpe
50 mm CW profils
40 mm minerālvate
12,5 mm fermacell® plāksne

56 dB

80 mm līmēts koks (CLT)
10 mm atstarpe
50 mm CW profils
40 mm minerālvate
12,5 mm fermacell® plāksne

61 dB

12,5 + 15 mm fermacell® plāksne
50 mm CW profils
40 mm minerālvate
10 mm atstatums
80 mm līmēts koks (CLT)
10 mm atstatums
50 mm CW profils
40 mm minerālvate
12,5 + 15 mm fermacell® plāksne

71 dB

Rw: Aprēķinātā svērtā skaņas samazinājuma vērtība bez skaņas pārraides caur blakusesošajiem būvelementiem saskaņā ar DIN 4109
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Uzbūve

Apraksts

Rw1)

80 mm līmēts koks (CLT)
140 mm Alu BWM
120 mm minerālvate
12,5 mm fermacell® Powerpanel H₂O
fermacell® HD apmetums

48 dB

10 + 15 mm fermacell® plāksne
50 mm CW profils
40 mm minerālvate
10 mm atstatums
80 mm līmēts koks (CLT)
140 mm Alu BWM
120 mm minerālvate
12,5 mm fermacell® Powerpanel H₂O
fermacell® HD apmetums

65 dB

80 mm līmēts koks (CLT)
200 mm Steicowall (Steico siena)
200 mm Steico Flex kokšķiedras vate
Steico multi UDB
30/50 mm latojums
12,5 mm fermacell® Powerpanel H₂O
fermacell® HD apmetums

43 dB

10 + 15 mm fermacell® plāksne
50 mm CW profils
40 mm minerālvate
10 mm atstatums
80 mm līmēts koks (CLT)
200 mm Steicowall (Steico siena)
200 mm Steico Flex kokšķiedras vate
Steico multi UDB
30/50 mm latojums
12,5 mm fermacell® Powerpanel H₂O
fermacell® HD apmetums

65 dB

12,5 mm fermacell® plāksne
80 mm līmēts koks (CLT)
2 × 12,5 mm fermacell® plāksne
40 mm minerālvate
20 mm gaisa slānis
40 mm minerālvate
2 × 15 mm fermacell® plāksne
80 mm līmēts koks (CLT)
12,5 mm fermacell® plāksne

78 dB

Savienojums ar sienām
Savienojuma konstrukcija

Blakusesošā būvelementa iekšpuses apraksts

Dn,f,w 2)

12,5 + 15 mm fermacell® plāksne
27 mm atsperprofils
20 mm minerālvate
80 mm līmēts koks (CLT)

65 dB

1)

Rw: Aprēķinātā svērtā skaņas samazinājuma vērtība bez skaņas pārraides caur blakusesošajiem būvele-

2)

Dn,f,w: Aprēķinātā svērtā skaņas samazinājuma vērtība bez skaņas pārraides caur blakusesošajiem būvele-

mentiem saskaņā ar DIN 4109

mentiem saskaņā ar DIN 4109

Norādītās vērtības ir derīgas tikai saistībā ar attiecīgo vispārējās būvinspekcijas pārbaudes sertifikātu vai
skaņu testa ziņojumu un to izpildes specifikācijām.
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Instalācijas un ietaises
Papildus aprakstītajiem ietekmējošajiem
faktoriem ietaisēm un tādējādi iespējamam
hermētiskuma zudumam ir liela nozīme
labas skaņas izolācijas realizācijā. Īpaši
dobumi, sadales skapji utt. var būtiski
ietekmēt atdalošo būvelementu skaņas
izolāciju.

Šī iemesla dēļ instalāciju uzstādīšana,
piemēram, arī ventilācijas kanālu, iepriekš
jāizplāno precīzi un, iespējams, jāsagatavo
atbilstošs stāvu plāns. Tā kā šeit bieži ir
saistīti arī ugunsdrošības jautājumi, arī attiecīgie ugunsdrošības un skaņas izolācijas
risinājumi ir vienādi jāņem vērā.

Ja iespējams, visiem būvniecībā iesaistītajiem uzņēmumiem, plānotājiem un izpildītājiem, pēc iespējas savlaicīgi jāvienojas
par nepieciešamo rīcību.

Telpas spoguļattēla izkārtojumā bieži vien
dobumi sienā ir izvietoti viens otram pretī.
Tas ir problemātiski gan attiecībā uz skaņas izolāciju, gan ugunsdrošību.
Ja tiek ņemti vērā tikai sienas skaņas izolācijas aspekti, ierīkošana iepretī ir iespējama ar nosacījumu, ka dobumi aizmugurē
tiek hermetizēti vai izmanto īpašas skaņas
izolācijas ligzdas.
Attiecībā uz ugunsdrošību piemēro MLAR
un attiecīgajos vispārējās būvuzraudzības
pārbaudes sertifikātos iekļautos paziņojumus. Detalizētu informāciju skatiet 1.3.
iedaļā «Ugunsdrošība», sākot no 39. lpp.

Vēl viens jautājums, kas šeit jāapskata,
ir santehnikas uzstādīšana. Šeit negaidītu skaņas pārraidīšanu telpās, kur būtu
jānodrošina skaņas izolācija, ir iespējams
novērst tikai ar detalizētu projektēšanu,
izmantojot atbilstošas sistēmas.

Kārbas dobām sienām, iebūves situācija

Atdalošā būvelementa ΔR skaņas izolācijas
izmaiņas, dB

Vienpusēja iebūve

0

Divpusēja iebūve, ar nobīdi

- 1–2

Iebūve iepretī

- 3–4

Iebūve iepretī, ar izolāciju vai gaisa necaurlaidīgi

0

kontaktligzdas

kontaktligzdas

Piemērs izolācijas pasākumiem, izmantojot plāksnes sloksnes un minerālvati aiz kārbām dobām sienām
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Ēkas starpsienas
Ēku starpsienu/ēku norobežojošo sienu
skaņas izolācija
Nekustamā īpašuma robežu attīstībā
koka būvēs parasti tiek izmantotas ēku
norobežojošās sienas. Šeit dažādu lietošanas vienību dēļ papildus ugunsdrošības
prasībām ir jāievēro arī prasības attiecībā
uz skaņas izolāciju. Šo ēku norobežojošās
sienas koka būvēs parasti veido kā dubultu
sienas sistēmu. Šī konstrukcija nodrošina
ļoti labu skaņas izolāciju vidējā un augstā
frekvencē. Zemāko frekvenču diapazonā,
ko iedzīvotāji uztver kā dārdus vai rīboņu,
šo trokšņu novēršanai ir labas iespējas.

Ietekmes iespējas (piemēri):
·	
Palielināt norobežojošo sienu atdalošo
šuvi
·	
Palielināt plākšņu slāņu skaitu telpas
pusē vai veidot asimetrisku sienu sistēmu konstrukciju
·	
Samazināt karkasa konstrukciju attālumus
·	
Izmantot masīvkoka elementus

Šādi pasākumi rada arī to, ka tiek amortizētas apšuvuma pašsvārstības, tādējādi
uzlabojot skaņas izolāciju zemākās frekvences diapazonā.

12,5 mm fermacell® plāksne
≥ 80 mm masīvkoka siena
2 × 15 mm fermacell® plāksne
100 mm gaisa telpa (ar 2 x 40 mm izolāciju)
2 × 15 mm fermacell® plāksne
≥ 80 mm masīvkoka siena
12,5 mm fermacell® plāksne
Rw (C;Ctr), dB = 78 (-1; -6)
Ēkas norobežojošā siena – zemas frekvences izmantošana (piemērs)

Ēku norobežojošo sienu izveides iespējas ar Powerpanel HD apšuvumu atkarībā no ēkas atdalošās šuves un iekšējā apšuvuma

fermacell® plāksne
F 30-B

fermacell® plāksne 2 kārtās

fermacell® Powerpanel HD

F 90-B

fermacell® Powerpanel HD
2 × 12,5

12,5

200

160

187,5

160
15

15

Rw = 75 dB

500

F 90-B

100

520

Rw = 70 dB

145

F 90-B

15

15
2 × 12,5

12,5

1. variants

1. variants – samazinot attālumu starp konstrukcijām no 145 līdz 35 mm:
Samazinājums par ~ -4 dB (ugunsdrošība pēc pieprasījuma)

200

160

187,5

160

F 30-B

F 90-B

2. variants

2. variants ir divkārtīgs apšuvums uz telpas pusi – iekšpusē apšuvums tikai vienā
slānī: Samazinājums par ~ -7 dB
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1.5. Termiskā un mitruma aizsardzība
Siltumizolācija
·	Prasības saskaņā ar EnV
·	Termiskie tilti
·	Mājīguma kritēriji
· Aizsardzība pret karstumu

Mitruma aizsardzība
·	Difūzijai atvērta konstrukcija
·	Tvaika necaurlaidība
·	Gaisa necaurlaidība
·	Vēja necaurlaidība
·	Ūdens tvaika adsorbcija

Prasības saskaņā ar EnEV

·	
Ārsienas 0,24 W/(m²k)
·	
Logi, franču durvis 1,3 W/(m²k)
·	
Jumta logi 1,4 W/(m²k)
·	
Stiklojumi 1,1 W/(m²k)
·	
Piekārtās fasādes 1,5 W/(m²k)
·	
Jumta laukumi, ieskaitot mansarda
logus 0,24 W/(m²k)
·	
Jumta laukumi ar hidroizolāciju 0,20 W/
(m²k)

EnEV nodrošina juridisko pamatu ēku
siltumizolācijas prasībām. Dzīvojamo ēku
būvelementiem ar telpas temperatūru
≥ 19°C jāievēro šādas siltuma pārneses
koeficienta U maks. vērtības:

300
250
200

Minimālās prasības
(WSVD/EnEV)

Solārās
mājas

Būvniecības
pieredze

150
100
50

Zemas enerģijas patēriņa mājas

Pētījums (demo
projekts)

3-Liter-Häuser
Nulles enerģijas mājas

Plus enerģijas mājas

0
-50
1980

1985

1990

1995

2000

Attīstība gadu gaitā

·	
Uz grunti balstītas sienas vai neapkurināmas telpas 0,30 W/(m²k)
·	
Grīdas konstrukcijas 0,50 W/(m²k)
·	
Griestu apakšējā virsma saskarē āra
gaisu 0,24 W/(m²k)
EnEV 2016 versija attiecas uz «Otro rīkojumu» ar grozījumiem 2013. gada novembra
Enerģijas taupīšanas noteikumos Nov.
2013./EnEV 2014. Koriģējot Enerģijas
taupīšanas noteikumus, ir vērojama pakāpeniska stingrība, lai sasniegtu globālos
mērķus klimata jomā.
Līdz ar to attiecībā uz EnEV 2016 (spēkā no
2016. gada janvāra) attiecībā uz «jaunām
dzīvojamām ēkām» un «jaunām nedzīvojamām ēkām» primārās enerģijas prasības
tika paaugstinātas par 25%. Proti, gada
primārās enerģijas koeficients Qt tiek
samazināts par 0,75. Vēl viena korekcija
ir elektriskās strāvas primārās enerģijas
koeficienta samazināšana no 2,6 līdz 1,8.
Tā tiek labāk novērtēts elektroenerģijas kā
primārās enerģijas avots, jo tagad tas arvien vairāk tiek iegūts no atjaunojamajiem
enerģijas avotiem.

Ēku enerģētikas standartu attīstība Vācijā

Primārās enerģijas pieprasījums – apkure (kWh/m²a)
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2010
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Termiskie tilti

Komforta kritēriji

Termiskie tilti ir enerģētiski vājās vietas
ēkas ārpuses virsmā, un no tiem ir jāizvairās.
Papildu zudumi, kas radušies konstruktīvi
un ģeometriski radītu termisko tiltu dēļ,
sliktākajā gadījumā palielina ēkas apsildes
nepieciešamību pat par 25% vai vairāk.
Labi pārdomāti risinājumi palīdz apturēt
šo «siltumu zādzību» un tādējādi aizsargāt vidi un naudas maku. Termiskie tilti
vienmēr izraisa telpas virsmas temperatūras samazināšanos un var veidoties
kondensāts – samazinās telpas komforts.
Termiskajos tiltos labi jūtas tikai pelējuma
sēnītes, jo to augšanai ir ļoti nepieciešams
mitrums.

Komforts un siltuma aizsardzība
Dzīvojamās telpas komforts, cita starpā,
ir atkarīgs no ārējo būvelementu virsmas
temperatūras. Tas parādīts zemāk esošajā
diagrammā. Augstāka ārējo būvelementu
virsmas temperatūra pieļauj arī zemāku
iekštelpu gaisa temperatūru, nezaudējot
komforta sajūtu.
Šis fakts papildus runā par īpaši izolētiem
ārējiem būvelementiem pie zemākas
iekštelpu gaisa temperatūras un zemāku
enerģijas patēriņu. Saistībā ar ļoti labi
izolētiem ārējiem būvelementiem papildus
sienu, jumtu un pamatu optimizācijai īpaša
uzmanība jāpievērš arī logu virsmu optimizācijai. Ir jāpārbauda saules gaisma, ēkas
orientācija, logu izmēri un izolācijas efektivitāte, lai iegūtu saules siltuma pozitīvo
ietekmi un novērstu siltuma zudumus.

Komforts un gaisa mitrums
Zema enerģijas patēriņa māju, pasīvo
māju un plus enerģijas māju energopatēriņa standartu nevar sasniegt tikai ar
labu ārējo būvelementu izolāciju. Vēl viena
būtiska enerģijas koncepcijas sastāvdaļa
ir kontrolētās ventilācijas sistēmas ar
siltuma atgūšanu. Lai nodrošinātu labu
komfortu, jāpievērš uzmanība pietiekamam
gaisa mitrumam, izmantojot ventilācijas
sistēmas ar siltuma atgūšanu. Ar šo efektu
zemākā gaisa temperatūrā var sasniegt
augstāku gaisa mitrumu. To vēl labāk var
panākt, izvēloties hidrofilus celtniecības
materiālus, piemēram, koksni, ģipsi, kaļķi
un mālu.

28
Nepatīkami silts

26
24
22

Komfortabli

Telpas gaisa temperatūra ϑi [°C]

20
18

Vēl komfortabli

16
14
Nekomfortabli auksti

12

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Telpu norobežojošo virsmu temperatūra ϑu [°C]

28

30
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Difūzijai atvērta konstrukcija Tvaika necaurlaidība
Biezums
[mm]

µ

sd vērtība
[m]

fermacell® plāksne

12,5

13

0,16

fermacell® Vapor

15

–

3,1 vai 4,5

fermacell Power-

15(+7)

40

0,88

®

panel HD*

*	fermacell® Powerpanel HD, ieskaitot testēto HD šuvju
tehnoloģiju un testēto HD apmetuma sistēmu (7 mm)

Saskaņā ar DIN 4108-7 un EnEV tiek piemērotas šādas ēku gaisa necaurlaidības
robežvērtības:
n50 [h-1]
Ēka ar dabisku ventilāciju (logu
ventilāciju)

3.

Ēka ar telpas ventilācijas sistēmām/
arī gaisa izplūdes sistēmām*

1,5

Censties enerģētisko aspektu dēļ

1.

Pasīvai mājai (saskaņā ar Passivhausinstitut Darmstadt, Dr. Wolfgang
Feist kritērijiem)

0,6

Gaisa necaurlaidība

Koka karkasa būvju konstrukcijām attiecībā uz tvaika necaurlaidību jābūt pēc iespējas atvērtākām ārpusē, bet no iekšpuses
tik hermētiskām, cik nepieciešams. Konstrukcijas tvaika necaurlaidība lielā mērā ir
atkarīga no slāņa struktūras un līdz ar to
arī no izmantotajiem materiāliem.
Šaubu gadījumā konstrukcijas funkcionalitāte jāapstiprina ar būvfiziķa sagatavotu
kondensāta pierādījumu. Pretējā gadījumā
DIN 68800: 2012-02 2.daļā sniegtas paraugu konstrukcijas un nosaukti pamatnosacījumi, pie kuriem šis pierādījums var nebūt.
Tvaika necaurlaidīgajai plaknei konstruktīvi pēc iespējas ir jābūt līdzīgai ar gaisa
necaurlaidīgo plakni. Tvaika necaurlaidīgā
virsma atrodas vismaz aiz fermacell konstrukcijas siltajā zonā. Skatīt arī 1.6. sadaļu
– Ilgizturība (DIN 68800), sākot no 76. lpp.

* Īpaši ventilācijas sistēmām ar siltuma atgūšanu ir
lietderīgi ievērot mazāku vērtību par augstākminēto robežvērtību (DIN 4108-7)

Gaisa necaurlaidīga konstrukcija – koka
paneļu sienas ārējais stūris ar instalācijas virsmu

Būvējamajām ēkām jābūt konstruētām tā,
lai siltuma pārnesi ierobežojošā virsma, ieskaitot šuves, pastāvīgi būtu gaisa necaurlaidīga saskaņā ar jaunākajiem tehnoloģiju
sasniegumiem (Mindestluftwechsel/EnEV
2014, § 6 Dichtigkeit).
Ēkas seguma gaisa necaurlaidība pārbaude parasti tiek pārbaudīta ar Blower-Door
metodi. Gaisa apmaiņa stundā (n50 vērtība)
[h-1] rodas pie spiediena starpības 50 Pa.
Ēkām ar ventilācijas sistēmu ar siltuma
atgūšanu ieteicams, lai šī vērtība būti stipri
zemāka par robežvērtību. Praktiski koka
pasīvajām mājām ar ventilācijas sistēmu
tiek sasniegtas vērtības no 0,2 līdz 0,6 [h-1].
Būtībā gaisa necaurlaidīgā virsma jāplāno
tāda pati kā tvaika necaurlaidīgā. Tas jo
īpaši attiecas uz savienojumiem, mehāniski caursistām zonām (piemēram,
kontaktligzdām) un montāžas procesiem.
Gaisa necaurlaidīgas savienojuma detaļas
konstrukcijām ar fermacell® Vapor skatīt
122.-123. lpp.

1.

fermacell® plāksne

2.

Līmlente uz praimeri

3.

fermacell® Vapor, sd = 3,1 m

4.

fermacell® Powerpanel HD, ieskaitot testēto

HD šuvju tehnoloģiju un testēto HD apmetuma
sistēmu, sd = 0,88 m

2.
4.

1.

3.

5.

difūziju bremzējošs

difūzijai atvērts

5.

Gaisa blīvējums/tvaika barjera
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Detalizēta informācija un noderīgi padomi
ir pieejami profesionālo asociāciju vadlīnijās Hermētisku konstrukciju un savienojumu izbūve (Ausführung luftdichter Konstruktionen und Anschlüsse) interneta vietnē:
www.holzbau-online.de.
Pirms ēkas galīgā mērījuma jāpārbauda
visi būtiskie savienojumi, piemēram, logu
savienojumi, caurejošās aizsargcaurules,
tvaika barjeru adhēzija utt., izmantojot rokas miglošanas ierīci. Tādējādi ļoti vienkārši var noteikt vismazākās gaisa plūsmas
un pēc tam novērst visus defektus. Tomēr
šī procedūra paredz, ka jau uzstādītajām
tvaika barjerām (piemēram, tvaika barjeras
folijas jumta zonā) Blower-Door tests tiek
veikts pirms apšuvuma uzstādīšanas,
lai būtu vieglāk novērst jebkādas gaisa

noplūdes.
Turklāt vēlāk, uzstādot plāksnes, jānodrošina, lai gaisa necaurlaidīgo virsmu
nesabojātu ar savienotājelementiem vai
instrumentiem. Tas prasa, piemēram,
rūpīgu skavošanu tikai karkasa konstrukcijā. Attiecībā uz fermacell® Vapor: Aizšpaktelētie šuvju savienojumi tiek uzskatīti
par gaisa necaurlaidīgiem. Jaunbūvēm un
renovācijas gadījumā mēs parasti iesakām
Blower-Door testu, lai pārbaudītu gaisa necaurlaidīgo virsmu. Tomēr mērījuma labs
rezultāts vēl neliecina par droši savienotu
konstrukciju.

Vēja necaurlaidība ēkai jānodrošina no
ārpuses. Koka būves konstrukcijām
sienas zonā to var panākt, piemēram, ar
fermacell® Powerpanel HD un ar to saistīto
blīvēšanas sistēmu – armējuma lenti
Armierungsband HD un armējuma līmi
Armierungskleber HD. Ventilējamajām
konstrukcijām vai aiz apstiprinātajām
siltumizolācijas kompozīta sistēmām var
izmantot arī fermacell® plāksni. Aizmugurējās šuves savieno ar tiešu saduru.
Cokola zonā vēja necaurlaidību var nodrošināt ar fermacell™ briestošo javu.

Papildu informācija brošūrā:
· Richtlinie Ausführung luftdichter Konstruktionen und Anschlüsse
Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg
(Vadlīnijas hermētisku konstrukciju un savienojumu veidošanai.
Bādenes-Virtembergas apdares un fasādes apmetēju profesionālā asociācija)

Iekšējā stūra gaisa necaurlaidīga līmējama izolācija
uz fermacell® Vapor ar praimeri

Vēja necaurlaidība

Piemērs: Blīvēt aizsargcaurules, kas iziet uz āru
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Aizsardzība pret karstumu

Ūdens tvaika adsorbcija

Aizsardzībai pret karstumu DIN 4108
sniedz šādus ieteikumus:

Ņemot vērā iepriekš minētos aspektus,
komfortu bez pārmērīgi augstas temperatūras var sniegt arī vasarā.

Laika atkarīgās vasaras temperatūras
atšķirības koka būvēs galvenokārt nosaka
saules aizsardzības pasākumu, ventilācijas
koncepciju un norobežojošo būvelementu
masas un izolācijas savstarpēja iedarbība.
Kā saules aizsardzības pasākumu, piemēram, izmanto temperatūras un gaismas
kontrolētās žalūzijas. Labi izolētas ēkas ir
aizsargātas tikai pret spēcīgu sakaršanu,
ja pastāvīgi tiek novērsta tieša saules iedarbība. Tas attiecas uz visām būvniecības
metodēm.
Smagi būvelementi uzkarst lēnāk. Turpretī
viegli būvelementi uzkarst ievērojami ātrāk.
Šo efektu var veicināt, izmantojot nakts
mehānisko ventilāciju, piemēram, centrālo
padeves un izplūdes sistēmu, apejot siltummaini. Iekšējās apdares būvmateriālu
un grīdas estriha masa var darboties kā
papildu buferis.

Komfortabls telpas klimats
Dažādās patērētāju aptaujās ir noskaidrots,
ka šobrīd tematam «veselīga dzīves vide»
ir augsta prioritāte. Šeit svarīga ir mitruma
un CO₂ pārpalikuma izvadīšana no telpas
gaisa.
Gaisu telpā ar paaugstinātu mitruma un
CO₂ saturu cilvēks var uztvert kā nelabu
smaku. Turpretī samazinātu skābekļa
saturu apziņa uztver tikai netieši (slikta
koncentrēšanās, neapzināts nogurums
utt.). Ventilācijas sistēmas vai apzināta,
«pareiza» vēdināšana caur logu nodrošina
pietiekamu gaisa apmaiņu.
Ne vienmēr ir iespējams esošo ēku modernizācijā vai jaunbūvju projektos izmantot
ventilācijas tehnoloģiju, kas nodrošina no
lietotāja rīcības neatkarīgu, nepārtrauktu
telpas gaisa apmaiņu.

Telpas gaisa mitrums
Katru stundu cilvēks apkārtējā gaisā
izdala apt. 45 g (miegā), 90 g (veicot mājas
darbus) un 170 g (treniņā) ūdens. Dzīvokļos
gaisa mitrums pēc dušas vai ēdiena gatavošanas var sasniegt maksimālo līmeni
līdz pat 90% (relatīvais gaisa mitrums).
Četru cilvēku mājsaimniecībā kopā sanāk
apmēram 10 līdz 15 litri ūdens dienā.
Paaugstināts mitrums telpas gaisā ar
nepietiekami regulāru ventilāciju var kļūt
par problēmu un, cita starpā, sabojāt ēkas
konstrukcijas. Sekas var būt mitrums
un pelējuma veidošanās. Tādējādi gaisa
mitruma apmaiņa ir ventilācijas galvenais
uzdevums.
Ūdens tvaiku adsorbcijas klase WS II
Izmantotie būvmateriāli, jo īpaši apdares
materiāli un virsmas materiāli, var būtiski
ietekmēt dzīves vidi. Māla būvmateriālu
nozīme dzīves vides līdzsvarošanā labsajūtas iegūšanai ir labi zināma.

fermacell® plākšņu kompensējošā ietekme pie svārstīga telpas mitruma
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Arī fermacell® plākšņu apdares materiālam
tika pārbaudīta tā spēja absorbēt mitrumu
no telpas gaisa.
Pamatojoties uz standartu DIN 18 947:
2013-08, būvmateriālu var iedalīt 3 ūdens
tvaiku adsorbcijas klasēs. Šim nolūkam
tiek pētīta būvmateriāla ūdens absorbcija
caur virsmu testa atmosfērā ar paaugstinātu relatīvo mitrumu (23°C/80%). Rezultāti bija pārliecinoši.
Neatkarīgais Fraunhofer Institut WKI
Braunšveigā fermacell® plāksnei apstiprināja ūdens tvaiku adsorbcijas klasi WS II.
Salīdzinājumā ar citiem koka apšuvuma
materiāliem koka būvniecībā gan koksnes
materiāli, gan ģipša plāksnes saskaņā ar
EN 520 (piemēram, ģipškartons) fermacell® plāksnes izceļas ar ievērojami labāku
ūdens tvaiku adsorbciju. Arī monolīto
tehnoloģiju apmetuma materiāli ir daudz
sliktāki (skatīt grafiku).

Grafikā redzams, ka fermacell® plāksnes
var salīdzināt ar māla apmetumiem, kas
pazīstami kā izcili mitrumu kompensējoši,
bet dārgi virsmas materiāli.

Viss telpas gaisa mitrums, kas ir piesaistīts
tuvākajā apkārtnē, vairs nevar nogulsnēties aukstākajos termiskajos tiltos.
Tādējādi tiek samazināts ēku bojājumu vai
pelējuma veidošanās risks.

Kā fermacell® plāksnes var darboties kā
ilgtspējīga «mitruma novietne», ilustrē
šāds materiālu salīdzinājums piemērā.

Piemērs: Maza vannas istaba 3,5 ×
2,5 m tieši pēc dušas (telpas klimats
[23°C/80%]):
·	
Griesti kā netraucēta virsma
·	
Sienas ar 40% atskaitījumiem – flīzes,
vannas istabas skapji utt.
·	
23 m² ir pieejamais laukums netraucētai
sorbcijai

Mitruma absorbcija 23 m² laukumam ar
dažādiem virsmas materiāliem pēc laika
0,5 st.

1,0 st.

3,0 st.

fermacell®

225 ml

320 ml

560 ml

māla apmetums
15 mm

170 ml

300 ml

600 ml

kaļķa cementa
apmetums
15 mm

–

90 ml

220 ml

plāksne 15 mm

Avots: Ziegert – 2003, testa ziņojums QA – 2014 -307

Ūdens tvaika adsorbcija [g/m²]

60
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Laba būvmateriālu ūdens tvaiku
adsorbcijas spēja neaizstāj nepieciešamo telpu ventilāciju vai gaisa
apmaiņu, bet tas var palīdzēt nesasniegt mitruma augšējo robežu.
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Laiks [h]
15 mm Māls
25 mm Māls
15 mm fermacell

15 mm Kaļķa cementa apmetums
15 mm Ģipša mašīnapmetums

Grafikā ir parādīta virsmas materiālu ūdens tvaiku adsorbcija pēc īstermiņa relatīvā mitruma palielināšanās
no 50 līdz 80%.
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1.6. Izturīgums (DIN 68800)
·	DIN 68800 – Koksnes aizsardzība
·	DIN 6880, 2. daļa – preventīvie konstruktīvie
pasākumi ēku būvniecībā

Interesējoties Eiropas standartizācijā par
koka konstrukcijas izturības tēmu, to nevar
atrast ar atslēgvārdiem «konstrukcijas
konstruktīva koksnes aizsardzība». Vācijā
DIN 68800 regulē uzstādītās koksnes un
koksnes materiālu prasības un pasākumus
pret vērtības krišanos vai sagraušanu (ar
sēnīšu/kukaiņu invāziju). 2. daļa «Koksnes
aizsardzība – preventīvie konstruktīvie
pasākumi ēku būvniecībā» saglabā savu
unikalitāti arī Eiropas harmonizācijas laikā.
DIN 68800 papildina 5. eirokodeksu (DIN
EN 1995-1-1) ar būtiskiem pasākumiem un
noteikumiem, kas nodrošina stabilitāti un
izmantojamību ēkas paredzētajā ekspluatācijas laikā (izturība).

·	Konstrukciju piemēri GK 0 –
A pielikums

DIN 68800 – koksnes
aizsardzība
Atsevišķas DIN 68800 daļas ir pārskatītas
un publicētas 2011. un 2012. gadā. Pēc
satura DIN 68800 vispirms definē koka
būvelementu apdraudējuma principus
(izmantošanas klases – 1.daļa). Savukārt 2. un 3. daļā ir aprakstīti preventīvie
konstruktīvie un ķīmiskie pasākumi. 4. daļa
papildina apkarošanas pasākumus pret
koksni iznīcinošiem organismiem.
Nozīmīga inovācija ir, ka konstruktīvai
koksnes aizsardzībai tiek piešķirta lielāka
nozīme nekā ķīmiskai koksnes aizsardzībai.
Šī inovācija iet tik tālu, ka koka būvniecības
plānotājam ir pienākums pirms ķīmiskās
koksnes aizsardzības izmantošanas
vispirms izsmelt konstruktīvās koksnes
aizsardzības iespējas (skatīt DIN 68800 1.
daļas 8. punktu).

Jaunais DIN 68800
DIN 68800-1:2011-10 principi
Izpildes nosacījumi

DIN 68800-2:2012-02
preventīvie konstruktīvie
pasākumi
Struktūra, DIN 68800, 1. - 4. daļa

DIN 68800-3:2012-02
Profilaktiska ķīmiskā
koksnes aizsardzība

DIN 68800-4:2012-02
Apkarošanas pasākumi

Korekcijas 1. un 2. daļas pārskatīšanas laikā
1. daļa
·	
Termina «izmantošanas klase» ieviešana (iepriekš bīstamības klase)
·	
3. izmantošanas klases «Būvelementi
tiešā laika apstākļu ietekmē ar zemes
kontaktu» sadalīšana klasēs GK 3.1 + 3.2
2. daļa
·	
5.2. sadaļas «Mitrums lietošanas stadijā» paplašināšana
·	
Pamata un īpašo konstruktīvo pasākumu
nošķiršana
·	
GK 0 ir paplašināti iekšējo un ārējo konstrukciju principi
·	
Koksnes materiālu klasifikācija lietojuma klasēs (100G koksnes materiāla
klase nav piemērojama)
·	
Paplašināts normatīvais pielikums ar
konstrukciju piemēriem GK 0 izmantošanas klasei
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DIN 68800 2. daļa – preventīvie konstruktīvie pasākumi ēku būvniecībā
Prasības izturībai pret mitrumu

fermacell® plākšņu pielietošanas jomas: nepieciešamā apšuvuma materiāla mitruma izturība atkarībā no pielietojuma jomas sienu un griestu zonā,
pamatojoties uz DIN 68800-2 3. tabulu
Mitruma izturības
diapazons saskaņā ar
DIN EN 13986

Lietojuma klase
saskaņā ar DIN EN
1995-1-1

Sausā zona

Lietojuma klase 1.

Sausā zona

Lietojuma klase 1.

Mitrā zona
Sausā zona

Lietojuma klase 2.
Lietojuma klase 1.

Dobums starp ārējo apšuvumu un piekaramo klātni (aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību),
ventilējams/aerējams

Mitrā zona

Lietojuma klase 2.

Piekaramā plātne, kas izgatavota no maza izmēra apšuvuma elementiem, kā aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību, dobums nav pietiekami aerēts, ūdeni novadošs apšuvuma vai apdares pārsegums

Mitrā zona

Lietojuma klase 2.

Uz apšuvuma tieši atrodas siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēma ar pastāvīgi efektīvu aizsardzību
pret laika apstākļu iedarbību saskaņā ar būvuzraudzības lietojamības apstiprinājumu

Sausā zona

Lietojuma klase 1.

Mūra apdare, apšuvuma pārsegums ar ūdeni novadošu slāni

Mitrā zona

Lietojuma klase 2.

Lietošanas joma

Sienu, griestu un jumtu apšuvums un apdare dzīvojamo ēku telpas pusē
Vispārīgi
Apšuvums/klātne zem neizbūvētiem bēniņiem
a) ventilējami griesti
b) neventilējami griesti
- bez izolācijas pārklājuma
- ar izolācijas pārklājumu
Ārsienu ārējais apšuvums

fermacell plāksnes saskaņā ar Eiropas tehnisko novērtējumu var izmantot 1. + 2. lietojuma klasē.
Skatīt 1.1. iedaļu – Norādījumi projektēšanai (lietojuma klases) 12. lpp.
®

Papildu informācija no DIN 68800 attiecībā uz aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību ir iekļauta citā ārējā nodaļā par ārējo apšuvumu
(konstrukciju principi). Skatīt 2.10. nodaļu – fermacell® plākšņu ārējais apšuvums, 138. lpp.
Drošība pret kondensātu
Izvilkums no DIN 68800 5.2.4. sadaļas
«Kondensāts – galvenie konstruktīvie
pasākumi». Šajā tabulā ir norādīts arī īpašs
gadījums. sd vērtībām > 0,3 m ārpusē (līdz

maks. 4,0 m) iekšpusē jābūvē 6 reizes
blīvāk (6 × sd vērtības ārpusē). Šajā īpašajā
gadījumā ir vēl viens nosacījums – rūpnieciska izgatavošana saskaņā ar koka paneļu
būvniecības vadlīnijām.

Prasības ūdens tvaika difūzijas ekvivalentiem
gaisa slāņu biezumiem
sdvērtība ārpusē

sdvērtība iekšpusē

≤ 0,1 m

≥ 1,0 m

≤ 0,3 m

≥ 2,0 m

Papildu izolācijas slāņi telpu pusē ir pieļaujami
līdz 20% no kopējās siltuma pretestības.
Izmantošanas klases – jauna terminu definīcija, pamatojoties uz DIN 68800-1
GK 0

Koka būvelementi bez apdraudējuma

GK 1

Koka būvelementi zem jumta/rel. gaisa mitrums līdz 85%. Kukaiņu invāzijas radīts apdraudējums

GK 2

Koka būvelementi zem jumta/rel. gaisa mitrums virs 85%.

GK 3.1

Koka būvelementi nav zem jumta, bez pastāvīgas saskares ar augsni un/vai ūdeni. Tikai mērena laika apstākļu, iespējams, mitruma iedarbība
(HF > 20%) – iespējama atkārtota žāvēšana

GK 3.2

Koka būvelementi nav zem jumta, bez pastāvīgas saskares ar augsni un/vai ūdeni ar ilgstošāku laika apstākļu, iespējams, mitruma iedarbību (HF > 20%)

GK 4

Koka būvelementi ar pastāvīgu saskari ar augsni un/vai saldūdeni

GK 5

Koka būvelementi ar jūras ūdens saskari

Plānojot, plānos un projektēšanas dokumentos jānorāda izmantošanas klase.

Konstrukciju piemēri
GK 0 – A pielikums
DIN 68800 normatīva A pielikums satur 23
konstrukciju piemērus, kas nodrošina klasifikāciju izmantošanas klasē GK 0. Ja tiek

ievēroti norādītie pamatnosacījumi, izmantotajai koksnei vai koksnes materiāliem
turpmāki pasākumi, piemēram, ķīmiskā
koksnes aizsardzība, nav nepieciešami.

5 konstrukcijas detaļas pamatnes savienojumam (pēdas punkts) ūdens šļakatu zonā
rada pamatu, saskaņā ar kuru var atteikties no koksnes piesūcināšanas vai vairāk
mitrumu izturīgas koksnes izmantošanas
kā GK 2 vai GK 3.1 klasē.

DIN 68800 2. daļas darbības joma aptver jaunu ēku nesošos būvelementus un būvniecības pasākumus esošajās ēkās. Ieteicams
pielietot nenesošajiem būvelementiem.
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1.7. Ilgtspēja
·	Koksnes resursi
·	Vides aizsardzība

·	Produkta vides deklarācija EPD
·	Objekta prasību kontrolsaraksts

Koksnes resursi

ēku lietotāju veselībai un komfortam.

Ilgtspēja ietver ne tikai vides savietojamību, resursu saglabāšanu un būvmateriālu
energoefektivitāti, bet arī dzīvesvietas kvalitāti/veselību, tehnisko kvalitāti, atrašanās
vietu, ekonomisko kvalitāti (piemēram,
vērtības saglabāšanu) un daudzas citas
tēmas.

Turklāt klimata pārmaiņas ir viens no
21. gadsimta lielākajiem izaicinājumiem.
Katrs no jauna izaudzis kubikmetrs
koksnes no gaisa atdala vienu tonnu CO₂.
Tas tiek piesaistīts koksnē un tādējādi
neatgriezeniski izņemts no atmosfēras.
Tāpēc CO₂ piesaistīšana mežā un desmitgades ilga izmantošana kā zāģmateriāli vai
izolācija (līdz galīgajai siltuma izmantošanai) nav nekāds mazais daudzums.

fermacell koka būvniecībā – ekoloģiskās
un ekonomiskās ilgtspējas simbioze
Lai nākotnē vēl vairāk veicinātu ilgtspējīgu
un ekonomiski efektīvu būvniecību, 16
iniciatori no dažādām nozarēm būvniecības un nekustamā īpašuma jomā izveidoja
Vācijas ilgtspējīgas būvniecības biedrību
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges
Bauen e. V. (DGNB). Uzmanības centrā ir
pastāvīga komplekso sertifikācijas sistēmu
attīstība ilgtspējīgām būvēm Vācijā un
ārvalstīs. DGNB sertifikāts nozīmē videi
draudzīgas, ekonomiski efektīvas un lietotājam draudzīgas ēkas.
Mērķis ir veicināt resursu taupīšanu, videi
draudzīgu un ekonomisku ēku būvniecību
un ekspluatāciju, īpašu uzmanību pievēršot

Tas nozīmē, ka katrs ilgdzīvojošs koksnes
produkts ir arī videi draudzīga CO₂ uzglabāšanas tvertne. Vai jumta krēsls, vai koka
fasāde, vai pilnīga koka māja: Kas izlemj
par labu koksnei, tas atslogo mūsu atmosfēru. Efektīvi no koka izgatavoti izolācijas
materiāli samazina enerģijas patēriņu,
izmaksas un emisijas, kā arī uzlabo dzīves
kvalitāti un klimata aizsardzību. Pateicoties
koksnes būvmateriālu izolācijas efektam,
koksne nodrošina turpmāku CO₂ samazinājumu, kas ir daudz vairāk nekā piesaistītais
CO₂. Un koksne rada patīkamu siltumu
mājā videi draudzīgi, droši un CO₂ neitrāli.
Koks ir dabisks produkts ar «iebūvētu
nākotni». Koka izolācijas materiālu izman-

tošana ir iespējama arī ar ugunsdrošības
prasībām daudzās pārbaudītajās fermacell
konstrukcijās.

fermacell® plāksne – produkta ideja no
būvniecības bioloģijas aspekta
1971. gadā radās ideja izveidot īpaši stabilu, augstas kvalitātes un izturīgu apdares
plāksni. Tehniskajā uzdevumā galvenā
uzmanība tika pievērsta šādām tēmām:
·	
Pārstrādāta materiāla izmantošana
·	
Dabas resursu aizsardzība
·	
Atbilstība stingriem būvniecības bioloģijas kritērijiem šādās jomās: Izejvielas,
ražošana un galīgā apdare
Tādējādi fermacell jau pirms 40 gadiem
atzina un veiksmīgi ieviesa būvniecības
bioloģijas tendenci.
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Vides aizsardzība
Atjaunojamais izejmateriāls koksne ir viens
no vecākajiem un vienlaikus ilgtspējīgākajiem cilvēces būvmateriāliem. Izmantojot
pārstrādātās papīra šķiedras, fermacell dod
būtisku ieguldījumu koksnes konstrukciju
ilgtspējībā. Saskaņā ar šo principu Vācijas
mežos vairs netiek izcirsti vairāk koki nekā
iestādīti jauni.
Piemērs:
Koka rindu māju ar 140 m² dzīvojamo
platību būvniecībā ir nepieciešami aptuveni
32,5 m³ koksnes un koksnes materiāli.
Vācijā sekundē izaug apmēram 3,79 m³
koksnes. Attiecīgi rindu māja izaug apmēram 8,6 sekundēs.
Ilgtspējas marķējums/sertifikāti
fermacell produkti ir izmantoti dažādās
DGNB sertificētās ēkās (piemēram, izglītības centrā Tor zur
Welt Hamburgā).
DGNB, salīdzinot
ar citām sertifikācijas iestādēm,
nosaka standartus
ēku visaptverošajā ilgtspējības novērtējumā. Novērtējot
ēkas, tiek ņemti vērā ne tikai ekoloģiskie,
ekonomiskie vai sociālkultūras aspekti.
Novērtējums iever arī tādus strukturālos
aspektus kā skaņas izolācija/ugunsdrošība, ilgmūžība un viegla kopšana.

DGNB sertifikāts novērtē 6 tēmas:
·	
Ekoloģiskā kvalitāte
·	
Ekonomiskā kvalitāte
·	
Sociālkultūras kvalitāte
·	
Tehniskā kvalitāte
·	
Procesa kvalitāte
·	
Standarta kvalitāte

Dzīves cikla analīze (LCI) satur informāciju
par resursu, piemēram, enerģijas, ūdens
un atjaunojamo resursu patēriņu, kā arī
emisijām gaisā, ūdenī un augsnē. Ietekmes
novērtējums (LCIA) ir balstīts uz dzīves
cikla analīzes rezultātiem un norāda uz
konkrētu ietekmi uz vidi.

Bez DGNB visā pasaulē ir dažādas sertifikācijas sistēmas.
Vislabāk zināmās:
LEED AASV, BREEAM Apvienotajā Karalistē, MINERGIE Šveicē un dažas citas
uzlīmes, piemēram, GREEN BUILDING vai
green star.

Objekta prasību kontrolsaraksts

Produkta vides deklarācija
EPD
EPD (Environmental Product Declaratio) ir III
tipa vides deklarācija. Tā sniedz kvantitatīvu informāciju par produkta vai pakalpojuma dzīves ceļu, lai atvieglotu produktu vai
pakalpojumu ar tādām pašām funkcijām
salīdzināšanu. EPD pamatā ir neatkarīgi
pārbaudīti dati no ekoloģiskajiem novērtējumiem, dzīves cikla novērtējumiem vai informācijas moduļiem, kas atbilst ISO 14040
standartu sērijai, un var saturēt papildu
informāciju. Institut Bauen und Umwelt e. V.
pašlaik Vācijā ir vienīgais publiski atzītais
programmas operators EPD izsniegšanai
būvniecības nozarē.
EPD ir jāiekļauj:
·	
dzīves cikla analīze (LCI = Life Cycle
Inventory Analysis)
·	
ietekmes novērtējums (LCIA = Life Cycle
Impact Assessment, ja ir veikts)
·	
citi rādītāji (piemēram, radīto atkritumu
veids un daudzums)

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com vai www.cel.lv dokumentos:
· fermacell® plāksne – Produkta vides deklarācija EPD
· fermacell® Powerpanel HD un H₂O – Produkta vides deklarācija EPD
· fermacell™ sistēmas EPD sausajā apdarē
· fermacell® estriha elementi – produkta vides deklarācija EPD

Ekoloģiskie kritēriji:
·	
E
 koloģiskais novērtējums, CO₂ neitralitāte
·	
Būvbioloģiskā drošība
·	
Materiālu optimāla izmantošana
Būvfizikālie kritēriji:
·	
Ugunsdrošība:
·	
Termiskā/mitruma aizsardzība
· Skaņas, trokšņa, piesārņojuma aizsardzība
·	
Statika
Tehniskie kritēriji:
·	
Būvelementu biezums, svars
·	
Nestspēja
·	
Elastīgums un pielāgojamība
Būvniecības un ekonomiskie kritēriji:
·	
Iepriekšēja sagatavošana un sagatavošanas līmenis
·	
Izpildes kvalitāte
·	
Būvniecības laiks un tipam raksturīgais
žāvēšanas/gaidīšanas laiks
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1.8. Koka paneļu konstrukciju risinājumi
·	Rindu māju/vienģimenes māju risinājumi
·	Daudzdzīvokļu māju risinājumi

·	Pārsegumu siju risinājumi

Rindu māju/vienģimenes māju risinājumi
Rindu mājas norobežojošā siena

Divu karkasu norobežojošā siena:
Iekšpuse:
		
Izolācija:
Ārpuse:

1 × 12,5 mm fermacell® plāksne
1 × 15 mm fermacell® Vapor
Akmens vate 30 kg/m³, min. d = 160 mm
1 × 15 mm fermacell® Powerpanel HD

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com
www.cel.lv
· Ausschreibungs- und Detailcenter
(Konkursu un konsultāciju centrs)

brošūrā:
· fermacell Konstruktionen für Wand, Decke und Fußboden
(fermacell konstrukcijas sienām, griestiem un grīdām)
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Izpildāmās prasības būvelementiem
Ugunsdrošība
siena telpas pusē
siena ārpusē

F 30-B (F 90-B)
F 90-B

·	
Ēku vai ēku daļu nodalīšana
·	
N
 edegoša izolācija ar kušanas punktu ≥
1000°C, atjaunojamie izolācijas materiāli
min. būvmateriālu klase B2, apstiprinājums saskaņā ar vispārējo būvuzraudzības
pārbaudes sertifikātu (abP).
·	
Sānu savienojums – uzstādīt nepārtrauktus ugunsdrošus slāņus (skatīt 1.3. sadaļu «Ugunsdrošība», sākot no 39. lpp.)
·	
Nekādas instalācijas ugunsdrošības
slāņos

Skaņas izolācija
·	
Dažādu lietotāju ēku nošķiršana: Prasības: gaisā pārraidītās skaņas līmenis
R'w > 62 dB rindu mājas/dvīņu mājas
pusei saskaņā ar DIN 4109-1 3. tabulas
5. rindu (skatīt tabulu zemāk)
·	
Nekādas instalācijas, piemēram, kontaktligzdas, ēku norobežojošajās sienās
(skatīt arī 1.4. sadaļu «Skaņas izolācija»,
sākot no 55. lpp.)
Mitruma pretestība
·	
fermacell® Powerpanel HD var izmanot
2. pielietojuma klasē
Termiskā/mitruma aizsardzība
·	
Iekšpusē ar fermacell® Vapor – tvaika
difūzijas slāni
·	
Izveido gaisa necaurlaidīgu virsmu, piemēram, ar folijas sloksnēm vai blīvējošām lentēm uz detaļu savienojumiem pa
visu perimetru

Rezumējums
Ekonomiska sienu konstrukcija, kam ir
testu sertifikāti vai apstiprinājumi, īpašām
prasībām attiecībā uz ēkas norobežojošās
sienas ugunsdrošību un skaņas izolāciju.
Lai izpildītu skaņas izolācijas prasības, ir
nepieciešama 2 karkasu sienu konstrukcija – statņu atdalīšana. Ja nepieciešams,
iekšpusē papildus izveido instalācijas
virsmu.

Blakusesošajiem stabilizēšanas
būvelementiem jābūt ar tādu pašu
ugunsizturības klasi, kā ir noteikts
būvelementa prasībās. Tas īpaši
attiecas uz visām statiskajām nesošajām un stabilizējošajām konstrukcijas daļām.

Prasības būvelementiem attiecībā uz gaisā pārraidīto skaņu ar dažādiem attālumiem starp divu korpusu sienu konstrukciju
Uzbūve

Apraksts

Rw

15 mm fermacell® Vapor
120 mm minerālvate, 30 kg/m³
15 mm fermacell® Powerpanel HD
35 mm gaiss
15 mm fermacell® Powerpanel HD
120 mm minerālvate, 30 kg/m³
15 mm fermacell® Vapor

Uzbūve

Apraksts

Rw

66
dB

12,5 mm fermacell® plāksne
15 mm fermacell® Vapor
120 mm minerālvate, 30 kg/m³
15 mm fermacell® Powerpanel HD
35 mm gaiss
15 mm fermacell® Powerpanel HD
120 mm minerālvate, 30 kg/m³
15 mm fermacell® Vapor
12,5 mm fermacell® plāksne

72
dB

15 mm fermacell® Vapor
120 mm minerālvate, 30 kg/m³
15 mm fermacell® Powerpanel HD
95 mm gaiss
15 mm fermacell® Powerpanel HD
120 mm minerālvate, 30 kg/m³
15 mm fermacell® Vapor

68
dB

12,5 mm fermacell® plāksne
15 mm fermacell® Vapor
120 mm minerālvate, 30 kg/m³
15 mm fermacell® Powerpanel HD
100 mm gaiss
15 mm fermacell® Powerpanel HD
120 mm minerālvate, 30 kg/m³
15 mm fermacell® Vapor
12,5 mm fermacell® plāksne

75
dB

15 mm fermacell® Vapor
120 mm minerālvate, 30 kg/m³
15 mm fermacell® Powerpanel HD
145 mm gaiss
15 mm fermacell® Powerpanel HD
120 mm minerālvate, 30 kg/m³
15 mm fermacell® Vapor

70
dB

12,5 + 15 mm fermacell® plāksne
15 mm fermacell® Vapor
140 mm minerālvate, 30 kg/m³
15 mm fermacell® Powerpanel HD ar
HD apmetuma sistēmu

48
dB

81

PLĀNOŠANA

Ārsienas/griestu savienojums vienģimenes mājai

NU 1

NU 1

a)

b)

Malu izolācijas sloksne MF

NU 1

30 30

Malu izolācijas sloksne MF

30 30
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NU 1

Ar MDVS apmetuma fasādi/apmetuma pamatni no mīkstas kokšķiedras

Ventilējamajām fasādes sistēmām

NU = lietošanas vienība

Ārsiena:

Iekšpuse:
Ārpuse:
		
		

Griesti:

1 × 15 mm fermacell® Vapor
pēc izvēles
a) kokšķiedras izolācijas plāksne kā apmetuma pamatne
b) 1 × 8 mm HardiePlank® panelis

Apakšā:
1 × 12,5 mm fermacell® plāksne uz latām
Augšā:
30 mm fermacell™ estriha šūna + šūnu pildījums 30 mm
		ar fermacell® estriha elementu 30 mm (2 E 31)
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Izpildāmās prasības būvelementiem
Ugunsdrošība
·	
Parasti ugunsdrošības prasības nav
noteiktas, ja vien tās nav noteiktas atsevišķi valsts federālās zemes būvniecības
noteikumos
Skaņas izolācija
·	
Ieteicams izveidot akustisko nodalījumu
lietošanas vienībā – būtībā vienģimenes
mājā nav nekādu prasību attiecībā uz
būvelementiem
·	
Griestu malu zonas izolācija labākai
skaņas garenizolācijai
Mitruma pretestība
b) variantam var izmanot fermacell® plāksni
(2. pielietojuma klase) (skatīt ETA 03/0050),
papildu neiespriegojama josla ar zemu sd
vērtību kā mitrumu atgrūdošu slāni ārpusē
uz plāksnes ventilējamas fasādes nobeigumam (skatīt 2.10. sadaļu 138. lpp.)

Termiskā/mitruma aizsardzība
·	
Iekšpusē ar fermacell® Vapor – tvaika
difūzijas slāni
·	
Izveido gaisa necaurlaidīgu virsmu, piemēram, ar folijas sloksnēm vai blīvējošām lentēm uz detaļu savienojumiem pa
visu perimetru
·	
Rūpīgi jāplāno un jāveido atveres caur
iekšpuses gaisa necaurlaidīgo virsmu
·	
a) variantam izolācijas plāksnei ārpusē
jābūt saskaņotai ar sienas konstrukciju
– jāņem vērā DIN 68800 specifikācijas
(skatīt arī 1.6. sadaļu «Ilgizturība», sākot
no 74. lpp.)
·	
b) variantam ventilējama fasāde – ārpusē
fermacell® plāksne ar neiespriegojamu
joslu ar zemu sd vērtību (skatīt arī 1.5.
sadaļu «Termiskā un mitruma aizsardzība», sākot no 70. lpp.) un HardiePlank®
panelis kā fasādes apdares dēļi

2 E 31
Uzbūve

2 × 10 mm fermacell® plāksne + 10 mm kokšķiedra
30 30

Sistēmas rasējums

Konstrukcija zem estriha elementa

30 mm fermacell™ estriha šūna ar šūnu pildījumu
Rw [dB]

Ln,w [dB]

58*

63*

73.

42.

atsperprofils/TPS sistēma

* Labākai skaņas izolācijai: fermacell® estriha elements 2 E 35:
Rw = 61 dB, Ln = 58 dB
·	2 × 12,5 mm fermacell® plāksne + 20 mm minerālvate
·	fermacell® estriha šūna ar 30 mm šūnu pildījumu, 28 mm grīdas dēļiem,
200 mm 1. pielietojuma jomas koka sijām

Rezumējums
Abas ārsienu sistēmas jau daudzus gadus
tiek izmantotas dažādos projektos un
sevi ir pierādījušas. Ja attiecībā uz ēkas
gaisa necaurlaidību tiek izvirzītas īpašas
prasības, iekšpusē ir papildus jāuzstāda
instalācijas virsma.
Lai arī parasti nav nekādu prasību akustiskajām vērtībām, iedzīvotāju interesēs
tomēr būtu jāsaglabā minimālais skaņas
aizsardzības līmenis. Tostarp iespējamās
prasības skaņas izolācijai/gaisa necaurlaidībai pirms projektēšanas ir jādefinē kopā
ar klientu un jāieraksta «Lietotāja līgumā».
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Daudzdzīvokļu māju risinājumi (MFH)
Ārsienas/griestu savienojums (piemērs)

NU 1

45.

Malu izolācijas sloksne MF

Spēka pārraide saskaņā
ar statiku

60.

84

Atsperprofils/TPS sistēma
Nepārtraukts ugunsdrošs
apšuvums
Karkasa konstrukcija + izolācijas materiāls
nedegošs:

NU 2
NU = lietošanas vienība

Ārsiena:
Iekšpuse:
		
Ārpuse:
Izolācija:

1 × 15 mm fermacell® Vapor ar instalācijas virsmu (izolēta)
1 × 18 mm vai 15 mm fermacell® plāksne
1 × 8 mm HardiePanel® fasādes apdares dēļi
Akmens vate ≥ 30 kg/m³, min. d = 120 mm

Griesti:

Apakšā:
2 × 10 mm fermacell® plāksne uz TPS-sistēmas vai atsperprofila
Augšā:
60 mm fermacell™ estriha šūna + šūnu pildījums 60 mm
		ar fermacell® estriha elementu 45 mm (2 E 35)
Izolācija:
Akmens vate ≥ 30 kg/m³, min. d = 60 mm
Svarīgas piezīmes
·	
Ugunsdrošībā var būt atkāpes no būvnormatīva standarta prasībām. Tas prasa
objekta specifisku pārbaudi, pamatojoties uz ugunsdrošības koncepciju. Šeit
norādītās atkāpes no iekapsulēšanas
atbilstoši K₂60, lai nodrošinātu GK 4, ir
jākompensē, piemēram, ar ugunsgrēka
trauksmes sistēmu, sprinkleriem, otru
evakuācijas ceļu.

·	
Paraugnoteikumu M-HFHHolzR:2004
prasības:
- Iekapsulētu būvelementu sagatavošana (skatīt 1. sadaļu «Darbības joma»)
- Paraugnoteikumu ieviešanas uzraudzība, ko veic sertificēta testēšanas
iestāde (skatīt 6. sadaļu «Būvniecības
process»)

·	
Prasības statikai un skaņas izolācijai
apstiprina nesošo konstrukciju projektēšanas/būvfizikas speciālists.
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·	
Iekapsulēšanas prasība atbilstoši projektam specifiskās ugunsdrošības ziņojumam – samazināta griestiem/ārsienām
·	
Nedegoša izolācija ar kušanas punktu ≥
1000°C
· Ugunsdroša lietošanas vienību atdalīšana
·	
Sānu savienojuma risinājums – pakāpenisks ugunsdrošu slāņu savienojums
(saskaņā ar paraugnoteikumu M-HFHHolzR: 2004, 3.4. sadaļu)
·	
Uzstādīt instalācijas virsmu ar nedegošu
pamatnes konstrukciju un izolēt ar izolācijas materiālu (SP ≥ 1000°C) (Atsauce:
abP P-SAC 02/III - 320, 2.3. sadaļa)
Skaņas izolācija
·	
2 lietošanas vienību atdalīšana, NU 1-2:
Prasības griestu būvelementiem
L´n,w < 50 dB – triecientroksnis
R´w > 54 dB – gaisā pārraidīta skaņa
(starpstāvu pārsegumi /daudzdzīvokļu
mājas saskaņā ar DIN 4109 2. tabulas
2. rindu)
·	
Visa dobuma izolācija griestu malas
zonā, lai nodrošinātu labāku skaņas
izolāciju

Rezumējums
Vienkameras sienas konstrukcija piedāvā
uz darbību orientētu risinājumu, kas atbilst
augstajām būvfizikas prasībām. Kopējā
konstrukcija ir plāna un, salīdzinot ar
monolītām konstrukcijām, ļauj iegūt telpu
iekšpusē. Nepieciešamā izolētā instalācijas
virsma rada pamatu, lai ievērotu paaugstinātas prasības attiecībā uz gaisa necaurlaidību (mitruma/termiskā aizsardzība)
neatkarīgi no instalācijām.
Griestu konstrukcija var būt daļēji saliekama, un sausajā apdarē tā uzstādāma bez
papildu mitruma.
Īss būvniecības laiks un optimāli būvlaukuma apstākļi bez papildu mitruma
ienešanas nodrošina augstu kvalitāti un
netraucētu būves pabeigšanu.

Nesošais pārsegums

2 E 31

Uzbūve

–

2 × 10 mm fermacell® plāksne +
10 mm kokšķiedra

Sistēmas rasējums

–

Konstrukcija zem
estriha elementa

–

30

Ugunsdrošība
«Objekta specifiskais risinājums» –
ugunsdrošības koncepcija ir nepieciešama,
jo ir novirze no K₂60
Ārsiena			F 60-B/K₂30
Griesti			F 60-B/K₂30

·	
Iekšpusē ar fermacell® Vapor – tvaika
difūzijas slāni
·	
Izveido gaisa necaurlaidīgu virsmu, piemēram, ar folijas sloksnēm vai blīvējošām lentēm uz detaļu savienojumiem pa
visu perimetru
·	
Instalācijas virsma – nekādas ietaises
gaisa necaurlaidīgās virsmas iekšpusē
·	
Ventilējama iekaramā fasāde izvada
jebkuru uzkrāto mitrumu
·	
Ārpusē fermacell® plāksne ar mazu sd
vērtību (skatīt arī 1.5. sadaļu «Termiskā un mitruma aizsardzība», sākot no
70. lpp.)

60.

Izpildāmās prasības
būvelementiem

Mitruma pretestība
·	
 ar izmantot fermacell® plāksni (2. pielieV

60 mm fermacell® estriha šūna ar
šūnu pildījumu

Rw [dB]

Ln,w [dB]

Rw [dB]

Ln,w [dB]

55.

62.

77.

39.

tojuma klase) (skatīt ETA 03/0050) – var
savienojumā ar fermacell® Powerpanel H₂O
iekaramo fasādi (būvmateriālu klase A1)

Termiskā/mitruma aizsardzība

Uzbūve

2 E 35

2 × 10 mm fermacell plāksne +
10 mm kokšķiedra
®

30

Sistēmas rasējums

2 × 12,5 mm fermacell® plāksne +
20 mm minerālvate
20 25

2 E 31

Fasāžu virsmām, sākot no 4. ēku klases,
parasti ir nepieciešams izmantot nedegošus būvmateriālus.

Konstrukcija zem
estriha elementa

–

–

Lietošanas joma

1+2+3

1.

∆Lw [dB]

∆Lw [dB]

21

27
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Starpsienas/griestu savienojums (piemērs)

Folija

NU 1

NU 2

Malu izolācijas sloksne MF

45.

Spēka pārraide saskaņā ar statiku

60.

86

Atsperprofils/TPS
sistēma

Nepārtraukts ugunsdrošs
apšuvums

NU 3

NU 4

≥ 30 mm (ja nepieciešams, pilnībā izolē)

NU = lietošanas vienība

Iekšsiena – 2 karkasu

Iekšpuse:

1 × 15 mm/1 × 18 mm fermacell® plāksnes

Izolācija:

Akmens vate ≥ 30 kg/m³, min. d = 100 mm

Griesti:

Apakšā:
2 × 10 mm fermacell® plāksne uz TPS-sistēmas vai atsperprofila
Augšā:
60 mm fermacell™ estriha šūna + šūnu pildījums 60 mm
		ar fermacell® estriha elementu 45 mm (2 E 35)
Izolācija:
Akmens vate ≥ 30 kg/m³, min. d = 60 mm

Svarīgas piezīmes
·	
Ugunsdrošībā var būt atkāpes no būvnormatīva standarta prasībām. Tas prasa
objekta specifisku pārbaudi, pamatojoties uz ugunsdrošības koncepciju. Šeit
norādītās atkāpes no iekapsulēšanas
atbilstoši K₂60, lai nodrošinātu GK 4, ir
jākompensē, piemēram, ar ugunsgrēka
trauksmes sistēmu, sprinkleriem, otru
evakuācijas ceļu.

·	
Paraugnoteikumu M-HFHHolzR:2004
prasības
- Iekapsulētu būvelementu sagatavošana (skatīt 1. sadaļu «Darbības joma»)
- Paraugnoteikumu ieviešanas uzraudzība, ko veic sertificēta testēšanas
iestāde (skatīt 6. sadaļu «Būvniecības
process»)

·	
Prasības statikai un skaņas izolācijai
apstiprina nesošo konstrukciju projektēšanas/būvfizikas speciālists.

PLĀNOŠANA

Nesošais pārsegums

2 E 31

Uzbūve

–

2 × 10 mm fermacell® plāksne +
10 mm kokšķiedra

Sistēmas rasējums

–

Konstrukcija zem
estriha elementa

–

30

Skaņas izolācija
·	
Divu lietošanas vienību atdalīšana,
NU 1-4:
Prasības griestu būvelementiem
L´n,w < 50 dB – triecientroksnis
R´w > 53 dB – gaisā pārraidīta skaņa
(starpstāvu pārsegumi /daudzdzīvokļu
mājas saskaņā ar DIN 4109-1 2. tabulas
2. rindu)
Prasības starpsienu būvelementiem
R´w > 54 dB – gaisā pārnesta skaņa
(sienas starp dzīvokļiem/daudzdzīvokļu
mājas saskaņā ar DIN 4109 2. tabulas
13. rindu)
·	
Nekādas instalācijas, piemēram,
kontaktligzdas, sienas starp dzīvokļiem
(skatīt arī 1.4. sadaļu «Skaņas izolācija»,
66./67. lpp.)
·	
Visa dobuma izolācija griestu malas
zonā, lai nodrošinātu labāku skaņas
izolāciju
·	
Ieklāj foliju iekšpusē, lai izvairītos no
tiešas skaņas pārraides gaisā

60.

·	
Iekapsulēšanas prasība atbilstoši projektam specifiskās ugunsdrošības ziņojumam – samazināta griestu elementiem
·	
Nedegoša izolācija ar kušanas punktu ≥
1000°C
·	
U
 gunsdroša lietošanas vienību atdalīšana
·	
Sānu savienojums – nepārtraukts ugunsdrošs slānis
·	
Nekādas instalācijas ugunsdrošības
slāņos

Griestu konstrukcija var būt daļēji saliekama, un sausajā apdarē tā uzstādāma bez
papildu mitruma. Īss būvniecības laiks un
optimāli būvlaukuma apstākļi bez papildu
mitruma ienešanas nodrošina augstu kvalitāti un netraucētu būves pabeigšanu.

60 mm fermacell® estriha šūna ar
šūnu pildījumu

Rw [dB]

Ln,w [dB]

Rw [dB]

Ln,w [dB]

55.

62.

77.

39.

2 E 31
Uzbūve

2 E 35

2 × 10 mm fermacell plāksne +
10 mm kokšķiedra
®

Sistēmas rasējums

2 × 12,5 mm fermacell® plāksne +
20 mm minerālvate
20 25

Ugunsdrošība
«Objekta specifiskais risinājums» –
ugunsdrošības koncepcija ir nepieciešama, jo ir novirze no K₂60
Iekšējā siena 		
F 90-B/K₂60
(sienas starp dzīvokļiem)
Griesti			F 60-B/K₂30

Rezumējums
Lai izpildītu augstās būvfizikālās skaņas
izolācijas prasības, ir nepieciešama 2 karkasu sienu konstrukcija – statņu atdalīšana. Ja nepieciešams, papildus uzstāda
instalācijas virsmu.

30

Izpildāmās prasības būvelementiem

Konstrukcija zem
estriha elementa

–

–

Lietošanas joma

1+2+3

1.

∆Lw [dB]

∆Lw [dB]

21

27
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Starpsiena ar M kritēriju (mehāniski)
Pretuguns mūra aizstājējsiena REI 90-M
Pretuguns mūra aizstājējsiena 1
F 90-BA + M/K₂60
ar metāla ieliktni

Pretuguns mūra aizstājējsiena 2
REI 90-M/K₂60 (EN – Eiropā)
ar papildu koka paneli

F 90-B

F 90-B

≤ 312,5

≤ 417

88

Griestu atdalošais būvelements

Griestu atdalošais būvelements

F 90-B

F 90-B
Plats statnis
≥ 80 × 180 mm

Tērauda ieliktnis

Vertikālais griezums

Horizontālais griezums

Vertikālais griezums

Horizontālais griezums

Norādījums:
Objektam specifisks risinājums (piemērojams projektiem visā
Vācijā saskaņā ar ekspertu atzinumu)
2 × 12,5 mm fermacell® plāksne
(pēc izvēles ar instalācijas virsmu)
0,5 mm lokšņu tērauds
1 × 12,5 mm fermacell® plāksne

Iekšpuse:

2 × 18 mm fermacell® plāksne
1 × 18 mm OSB koksnes materiāls

Statnis:

minim. 80 × 180 mm C24/a ≤ 312,5 mm

Statnis:

minim. 60 × 160 mm C24/a ≤ 417 mm

Izolācija:

Akmens vate piepilda dobumu, kuš. punkts > 1000°C/
tilpummasa ≥ 30 kg/m³

Izolācija:

Akmens vate piepilda dobumu, kuš. punkts > 1000°C/
tilpummasa ≥ 30 kg/m³

Ārpuse:

1 × 18 mm OSB koksnes materiāls
2 × 18 mm fermacell® plāksne

Iekšpuse:

Ārpuse:

1 × 12,5 mm fermacell® plāksne
0,5 mm lokšņu tērauds
2 × 12,5 mm fermacell® plāksne

Svarīgas piezīmes
·	
Ugunsdrošībā var būt atkāpes no būvnormatīva standarta prasībām. Tas prasa
objekta specifisku pārbaudi, pamatojoties uz ugunsdrošības koncepciju.
Tā kopumā var izveidot ekonomiskas
konstrukcijas.

·	
Paraugnoteikumu M-HFHHolzR:2004
prasības
- Iekapsulētu būvelementu sagatavošana (skatīt 1. sadaļu «Darbības joma»)
- Paraugnoteikumu ieviešanas uzraudzība, ko veic sertificēta testēšanas
iestāde (skatīt 6. sadaļu «Būvniecības
process»)

·	
Prasības statikai un skaņas izolācijai
apstiprina nesošo konstrukciju projektēšanas/būvfizikas speciālists.
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Izpildāmās prasības būvelementiem
Ugunsdrošība
«Objekta specifiskais risinājums»
Griesti
F 90-B/K₂60
Starpsiena kā
pretuguns mūris
F 90-BA + M/K₂60
·	
Nedegoša izolācija ar kušanas punktu ≥
1000°C
·	
Ugunsdroša ēkas sekciju atdalīšana ar
papildu mehānisko prasību – M kritērijs.
·	
Nostiprināšana pret caursišanu ar integrētu metāla plāksni 0,5 mm vai iekšpusē
ar OSB koka paneļiem un samazinātu
attālumu starp statņiem
·	
Sānu savienojuma risinājums – ugunsdroši slāņi uzstādīti līdz pat ārpusei
Skaņas izolācija
·	
Ja ēkas noslēgšana vienlaikus ietver arī
lietošanas vienību atdalīšanu:
Prasības starpsienu būvelementiem
R´w > 54 dB – gaisā pārnesta skaņa
(sienas starp dzīvokļiem/daudzdzīvokļu
mājas saskaņā ar DIN 4109 2. tabulas
13. rindu)

Aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību/
mitruma pretestība
· Var izmantot fermacell® plāksni
(2. pielietojuma klase)
(skatīt ETA 03/0050)
Ārsienu konstrukcijām uz ārējo fermacell
plāksni var uzstādīt ventilējamu fasādi
vai siltumizolācijas kompozītmateriālu
sistēmu WDVS (koka būvniecībai apstiprināta sistēma saskaņā ar ražotāja norādījumiem). Fasādes konstrukcija jāpielāgo tās
degamības un ugunsdrošības īpašībām.
Termiskā/mitruma aizsardzība
Prasības tikai ārsienām:
·	
Iekšpusē ar fermacell® Vapor – tvaika
difūzijas slāni
·	
Izveido gaisa necaurlaidīgu virsmu, piemēram, ar folijas sloksnēm vai blīvējošām lentēm uz detaļu savienojumiem pa
visu perimetru

Rezumējums
Viena karkasa sienas konstrukcija piedāvā
uz efektu orientētu risinājumu, kas atbilst
augstajām būvfizikas prasībām.
Kopējā konstrukcija ir plāna un, salīdzinot
ar monolītām konstrukcijām, ļauj iegūt telpu iekšpusē. Būvelementi un savienojumi
atbilst augstajām prasībām, kas izvirzītas
vairākstāvu būvniecībai iepriekš aprakstītajās projektēšanas disciplīnās, vai arī tās
pārsniedz.
Šis risinājums tika izstrādāts sadarbībā ar
ugunsdrošības inženieriem un testēšanas
iestādēm. Abi risinājumi dod iespēju veidot
pretuguns mūra aizstājējsienu (REI 90-M)
no koka konstrukcijas, vienlaikus izpildot
augstās F 90 BA + M/K₂60 prasības.
Pretuguns mūra aizstājējsiena 1 ar metāla
ieliktni ir ieguvusi ekspertu atzinību. Visā
Vācijā to var izmantot kā lietojamības
apstiprinājumu.
Pretuguns mūra aizstājējsienai 2 ar OSB
materiālu ir saņemts būvuzraudzības apstiprināts pārbaudes sertifikāts (abP).
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Pārsegumu siju risinājumi
Energoefektīvi fasādes elementi
Pašnesošajai hibrīda konstrukcijai vai enerģētiskajai fasādes modernizācijai

1.

2.

3.

5.

4.

1.

18 mm fermacell® plāksne

2.

Izolācijas materiāls, nedegošs ≥ 1000°C
vai B2 izolācijas materiāls ar abP

6.

7.

Ārsiena:

Svarīgas piezīmes
·	Ugunsdrošībā var būt atkāpes no būvnormatīva standarta prasībām. Tas prasa
objekta specifisku pārbaudi (ugunsdrošības koncepciju). Šeit norādītās atkāpes

Iekšpuse:
Ārpuse:
		
Izolācija:

3.

18 mm fermacell plāksne

4.

fermacell® Powerpanel H₂O

5.

fermacell™ HD armējuma lente

6.

fermacell™ HD armējuma java

7.

HD armējuma sistēma

®

1 × 18 mm fermacell® plāksne
1 × 18 mm fermacell® plāksne un ventilējama apmesta fasāde
ar fermacell® Powerpanel H₂O
Steicoflex 50 kg/m³, min. d = 160 mm

no iekapsulēšanas atbilstoši K₂60, lai
nodrošinātu GK 4, ir jākompensē, piemēram, ar ugunsgrēka trauksmes sistēmu,
sprinkleriem, otru evakuācijas ceļu.

F 60-B
K₂30

PLĀNOŠANA

Izpildāmās prasības būvelementiem
Ugunsdrošība
«Objekta specifiskais risinājums» –
ugunsdrošības koncepcija ir nepieciešama, jo ir novirze no K₂60
Ārsiena 			
F 60-B/K₂30
·	
Iekapsulēšanas prasība atbilstoši projektam specifiskās ugunsdrošības ziņojumam – samazināta fasādes elementiem
·	
Nedegoša izolācija ar kušanas punktu ≥
1000°C
·	
Iespējami arī atjaunojamie izolācijas materiāli – vismaz B2 būvmateriālu klase,
kas apstiprināta ar izolācijas ražotāja
abP vai projekta specifiskās ugunsdrošības ziņojumu
Skaņas izolācija
·	
Ēkas ārējā apšuvuma skaņas izolācija – prasība ārējam būvelementam
R´w,ges = 30 līdz 50 dB (saskaņā ar DIN
4109 7. tab.)
·	
Atkarībā no vides trokšņa līmeņa un
izmantošanas

Mitruma pretestība
· Var izmantot fermacell® plāksni
(2. pielietojuma klase)
(skatīt ETA 03/0050) – šeit savienojumā
ar Powerpanel H₂O iekaramo fasādi kā 		
apmetuma pamatni
Termiskā/mitruma aizsardzība
·	
Gaisa necaurlaidīga iekšējā virsma ar
papildu foliju (sdvērtība > 3 m), ieskaitot visas hidroizolācijas lentes, vai ar
fermacell® plāksni ar tvaika barjeru
·	
Izveido gaisa necaurlaidīgu virsmu, piemēram, ar folijas sloksnēm vai blīvējošām lentēm uz detaļu savienojumiem pa
visu perimetru
·	
Termiskā tilta optimizēta konstrukcija,
pateicoties pārsegumu sijām ar samazinātu šķērsgriezumu atbalsta zonā
Statika
·	
Pašnesošie fasādes elementi ar statiski
pareizu izmēru savienojumiem ar monolītiem būvelementiem

Rezumējums
Vienslāņa fasādes elementi var būt konstruēti kā pašnesoši saliekamie būvelementi.
Koka būvniecība nodrošina optimālas
īpašības īsā būvniecības laikā un labu
izolācijas efektu.
Īpaši izolētām sistēmām dubultā T profila
ražotāji piedāvā piemērotus siju augstumus. Koka paneļu dubultie T šķērsgriezumi ir daudz stabilāki nekā masīvkoka
šķērsgriezumi. Kā izolācijas materiālu
iepūšanai ir vēlams izmantot šķiedru
materiālus. Tie optimāli aizpilda izolācijas
šķērsgriezumus kā paklājus, kas jāpielāgo
dubultā T profila malu zonām.
fermacell apšuvuma materiāli galvenokārt
nodrošina nepieciešamo ugunsdrošību, kā
arī stabilizē fasādes elementus kā pašnesoši būvelementi. Galvenā ēku stabilizēšana šīm konstrukcijām parasti tiek realizēta
ar monolīto konstrukciju.
Hibrīdu būvēm ir jāpārbauda pielaides
starp koka konstrukciju un monolīto
konstrukciju un projektā jāņem vērā ar
«elastīgiem savienojumiem».

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com
www.cel.lv
· Konkursu un konsultāciju centrs
(Ausschreibungs- und Detailcenter)

rokasgrāmatā:
· fermacell® Powerpanel H₂O im Außenbereich –
Planung und Verarbeitung
(fermacell® Powerpanel H₂O ārā - projektēšana un apstrāde)
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Enerģētiskā fasādes modernizācija esošajā ēkā

Akmens mūris (esošais)

NU 1

Rāmja dībeļi

Izolācija pa perimetru

Pagrabs

Dubultais T profils

Puse dubultā T profila
pie montāžas līstes KVH

Rāmja dībeļi saskaņā
ar ražotāja datiem

NU = lietošanas vienība

Ārsiena:

Iekšpuse:
Ārpuse:
		

Horizontālais griezums

Inventārs
1 × 15 mm fermacell® plāksne ar nespriegojamu sloksni
ventilējamām fasādēm

PLĀNOŠANA

Izpildāmās prasības būvelementiem
Ugunsdrošība
·	
Parasti ugunsdrošības prasības nav noteiktas, ja remontē jau esošu vienģimenes māju
·	
Daudzstāvu esošo ēku fasāžu modernizācija:
Pārtraukt ventilācijas ar neuzliesmojošu
sadalīšanu (novēršot ugunsgrēka pārmešanos uz citiem stāviem)
Skaņas izolācija
·	
Modernizācija kā papildu pasākums –
ēkas seguma skaņas izolācijas mērķi
pret ārējo troksni jāievēro jau esošā ēkā.
Mitruma pretestība
·	
Var izmantot fermacell® plāksni (2. pielietojuma klase) (skatīt ETA 03/0050), papildus jāparedz neiespriegojama sloksne
ar piemērotu sd kā mitruma atgrūdošs
slānis

Termiskā/mitruma aizsardzība
·	
Dažādi vēlamie enerģijas standarti EnEV
2016 līdz plus enerģijai var tikt realizēti
ar brīvi izvēlētiem izolācijas biezumiem
un tirgū pieejamajiem dubultajiem T profiliem
·	
Ietaises caur izolācijas slāni jānoslēdz
vēja necaurlaidīgi, jāizslēdz kondensāta
veidošanās ietaišu zonās

Rezumējums
Aprakstītā konstrukcija ir vienkārša un
ekonomiska konstrukcija, lai modernizētu
lielu skaitu esošo vienģimenes māju skaitu, izpildot augošās enerģētiskās prasības.
Ārpusē uzstādītās fermacell® plāksnes
piedāvā gandrīz neierobežotas iespējas
fasādes veidošanai (iekārtā fasāde, koka
fasāde, apmesta WDVS u.c.).

Statika
·	
Atsevišķie fasādes būvelementi ar
atbilstošiem dībeļiem jāpiestiprina pie
esošās konstrukcijas
·	
Esošos būvelementus piestiprina kā
statiski nesošus un, ja nepieciešams,
apstiprina atsevišķi

Šajā risinājumā netika parādīta nepieciešamā papildu aizsardzība pret laika apstākļu
ietekmi, izmantojot fasādi, un projektējot,
tas ir jāņem vērā.

Ja fermacell® plāksnes izmanto papildu
ēkas stabilizēšanai/stiprināšanai, jāievēro
šādi pamatprincipi:
·	
Slāņu veidošanas konstruktīvie principi
·	
Statiskās prasības atbilstoša izmēra
stiprinājumiem un savienojumiem

Kā izolācijas materiālu iepūšanai ir vēlams
izmantot šķiedru materiālus. Tie izolācijas šķērsgriezumus aizpilda labāk nekā
izolācijas paklāji un arī optimāli pielāgojas
esošajai virsmai.
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1.9. Masīvkoka konstrukciju risinājumi
·	Līmēta koka (CLT) risinājumi

Līmēta koka (CLT) risinājumi
Ārsienas/griestu savienojums vienģimenes mājai

NU 1

Malu izolācijas sloksne MF

30 30

94

Powerpanel H₂O kā
apmetuma pamatne

NU 1

Uzstādīšanas plakne
NU = lietošanas vienība

Ārsiena:
		

Iekšpuse:
Ārpuse:

Griesti:
Augšā:
			

12,5 × 12,5 mm fermacell® plāksne (instalācijas virsma)
12,5 mm fermacell® Powerpanel H₂O kā apmetuma pamatne
30 mm fermacell™ estriha šūna + šūnu pildījums 30 mm
ar fermacell® estriha elementu 30 mm (2 E 31)
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Izpildāmās prasības būvelementiem
Ugunsdrošība
·	
Parasti ugunsdrošības prasības nav noteiktas (izņemot atsevišķos valsts federālās zemes būvniecības noteikumos)
Skaņas izolācija
·	
Ieteicams izveidot akustisko nodalījumu
lietošanas vienībā – būtībā vienģimenes
mājā nav nekādas prasības attiecībā uz
būvelementiem (ieteicama triecientrokšņa aizsardzība komforta radīšanai)
·	
Visa dobuma izolācija griestu malas
zonā, lai nodrošinātu labāku skaņas
izolāciju
Aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību
·	fermacell® Powerpanel H₂O kā fasādes
plāksne ar apmetuma sistēmu

Termiskā/mitruma aizsardzība
·	
Iekšpusē ar fermacell® plāksni pirms
instalācijas virsmas – bez tvaika difūziju
bremzēšanas funkcijas
·	
Gaisu necaurlaidīgas virsmas izveide,
izmantojot līmēta koka (CLT) elementus
(saskaņā ar ražotāja Bsp-/CLT produktu
datiem) vai speciāli uzstādītas folijas
(sdvērtības> 3 m), ieskaitot visas saķeres
hidroizolācijas lentes
·	
Paredz un izveido gaisa necaurlaidīgu
virsmu uz elementu savienojumiem,
piemēram, ar folijas sloksnēm vai blīvējošām lentēm pa visu perimetru
·	
Ja atsakās no instalācijas virsmas:
Caurumi un izgriezumi līmēta koka (CLT)
sienu elementos rūpīgi jāplāno un jāveido gaisa necaurlaidīgi
·	
sdvērtības ārpusē uzstādītajiem izolācijas materiāliem jāsaskaņo ar kopējo
konstrukciju vai, ja nepieciešams, to apstiprina būvfiziķis (skatīt arī 1.5. sadaļu
«Siltuma un mitruma aizsardzība», sākot
no 70. lpp., un 1.6. sadaļu «Izturīgums»,
74. lpp.)

Rezumējums
Dažādu masīvkoka sistēmu ražotāji
vienģimenes mājām piedāvā pilnas projektu projektēšanas un mājas būvniecības
paketes, kurus no ražotājiem savu klientu
vajadzībām var saņemt namdari un koka
būvniecības speciālisti.
Masīvkoka konstrukcijas klientam piedāvā
iespēju iekšpusē parādīt pievilcīgas koka
virsmas. Atveres sienu un griestu elementos, kas izgatavoti no līmēta koka (CLT),
konstruktoram ir vienkāršāk izveidot nekā
koka karkasa konstrukcijā. Tos var izgriezt
no plakanajiem elementiem – šķērslaminēto slāņu divasu slodzes pārnesums to
padara iespējamu. Ārējā izolācija parasti
tiek izmantota plakana bez termiskajiem
tiltiem. Konstruēšana bez termiskajiem
tiltiem ir ievērojami vienkāršota.
Pateicoties augstajam kokmateriālu resursu patēriņam un iepriekšējam ražošanas
procesam pie ražotāja, masīvās sistēmas ir
dārgākas nekā koka karkasa konstrukcijas,
un namdariem piedāvā mazāku pievienoto
vērtību.
Turklāt tiek piedāvātas tādas pašas priekšrocības kā koka karkasa konstrukcijai,
tostarp īsu būvniecības laiku, pateicoties
gatavajiem montāžas elementiem bez
papildu mitruma ienešanas.

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com
www.cel.lv
· Konkursu un konsultāciju centrs
(Ausschreibungs- und Detailcenter)

rokasgrāmatā:
· fermacell® Powerpanel H₂O im Außenbereich –
Planung und Verarbeitung
(fermacell Powerpanel H₂O ārā - projektēšana un apstrāde)
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02. Montāža
2.1. Montāža un būvlaukuma apstākļi
·	Transportēšana un glabāšana
·	Izmantošanas norādījumi

fermacell® plāksnes, kā arī fermacell®
Powerpanel HD un H₂O plāksnes ir pārbaudīti, efektīvi un ekonomiski produkti koka
būvniecībai. Tie uz materiāla temperatūras
un materiāla mitruma izmaiņām tāpat kā
visi būvmateriāli reaģē ar izmēru un formas izmaiņām. Tas var ietekmēt materiālu
un no tiem izgatavoto konstrukciju kvalitāti
un izturību. Turklāt kļūdas transportēšanas un uzglabāšanas laikā var izraisīt
bojājumus. Tāpēc ir absolūti nepieciešams
ievērot šeit definētos nosacījumus apstrādei un montāžai.

·	Sagatavoto sienu elementu transportēšana
uz būvlaukumu

Transportēšana un glabāšana
fermacell® plāksnes, kā arī fermacell®
Powerpanel HD un H₂O plāksnes tiek piegādātas uz paletēm vai kasetēs atkarībā no
prasībām. Lielformāta plāksnēm var būt
folijas iepakojums.
Jāņem vērā:
·	
Izmantot cimdus un noteikto aizsargaprīkojumu
·	
Plāksnes glabāt taisni uz līdzenas virsmas (uzglabāšana vertikāli var izraisīt
plāksnes deformāciju un malu bojājumus)
·	
Plāksnes sargāt no mitruma, īpaši lietus
·	
Īslaicīgi mitrumā nokļuvušas plāksnes
izmantot tikai pēc pilnīgas izžāvēšanas
·	
Horizontāla plāksnes transportēšana

iespējama ar cēlējratiņiem vai citiem
plākšņu transportēšanas līdzekļiem (cēlējratiņi, kas plāksnes paceļ priekšpusē;
lielākiem būvlaukumiem fermacell pēc
iepriekšējas vienošanās var nodrošināt)
·	
Atsevišķas plāksnes vienmēr nest
vertikāli, ja iespējams, izmantot plākšņu
pacēlājus/nesējus
·	
Negabarīta formātus pārvietot, piemēram, ar vakuuma pacēlājiem
·	
Par koka palešu atdošanu vienoties ar
pārdevēju

Palešu svars
Ģipššķiedru
plāksne

Powerpanel
HD

10 mm

12,5 mm

15 mm

18 mm

«viena cilvēka»
plāksne

1500 × 1000 mm

1320 kg

1330 kg

1340 kg

1285 kg

Lielformāta

2500 × 1200 mm

2200 kg

2220 kg

2230 kg

2145 kg

Lielformāta

3000 × 1200 mm

–

2225 kg

2350 kg

2020 kg

Mazformāta

1200 × 1000 mm

–

–

745 kg

–

Lielformāta

2600 × 1200 mm

–

–

1460 kg

–

Lielformāta

3000 × 1200 mm

–

–

1685 kg

–

Glabājot, ņemiet vērā pārsegumu
nestspēju!
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Izmantošanas norādījumi
fermacell® plāksnes un ar fermacell
apšūti būvelementi
fermacell® plāksnes vai būvelementus,
kas apšūti ar fermacell® plāksnēm, drīkst
uzstādīt tikai pie relatīvā mitruma ≤ 80%.
Plāksnēm pirms montāžas ir jāpielāgojas
apkārtējās vides klimatam.
Montāža ar fermacell līmes šuvi
Lai savienotu plāksnes šuves ar fermacell™ šuvju līmi, papildus minētajam gaisa
mitrumam telpas temperatūrai jābūt >+
5°C. Līmes temperatūrai jābūt > + 10°C.
Pēc salīmēšanas šie klimatiskie apstākļi
nedrīkst būtiski mainīties vismaz 12 stundas. Zemākas temperatūras un relatīvais
mitrums palielina sacietēšanas laiku.
Sals transportēšanas un uzglabāšanas
laikā pēc sacietēšanas fermacell™ šuvju
līmei nekaitē. Skatīt arī 2.5. sadaļu «Šuvju
tehnoloģija», sākot no 110. lpp.
Montāža ar fermacell™ špakteles šuvi
fermacell šuvju špaktelēšanu drīkst veikt
tikai pie 70% relatīvā mitruma (kas atbilst
atlikušajam plāksnes mitruma saturam ≤
1,3%) un pēc sienu un griestu elementu
uzstādīšanas. Telpas temperatūrai vismaz
špakteles saistīšanās laikā jābūt ≥ 5°C.
Skatīt arī 2.5. sadaļu «Šuvju tehnoloģija»,
sākot no 112. lpp.

Virsmas montāža
Uz smalkajiem špaktelēšanas darbiem
attiecināmi iepriekš aprakstītie montāžas
nosacījumi. Mitros apmetumus/estrihus
vēlams pielietot pirms fermacell™ sistēmu
montāžas – jebkurā gadījumā pirms
fermacell špakteles šuvju aizpildīšanas, un
tiem jābūt sausiem. Pirms špaktelēšanas
jāieklāj arī karstais/lietais asfalts, jo karstuma iedarbības dēļ šuves var saplaisāt.
Sildīšana ar gāzes degli var izraisīt kondensāta rašanos un bojājumus. Tas īpaši
attiecas uz aukstām iekštelpām ar sliktu
ventilāciju. Jāizvairās no ātras triecienveida uzkaršanas. Skatiet arī 2.5. sadaļu
«Šuvju tehnoloģija», sākot no 112. lpp. un
2.8. sadaļu «Virsmu veidošana iekštelpās»,
sākot no 126. lpp.

fermacell® Powerpanel HD
Atšķirībā no fermacell® plāksnēm
fermacell® Powerpanel HD uzglabāšana
ārā ir iespējama, pateicoties tā izturībai
pret salu un ūdeni. Tomēr vēlākai virsmas
montāžai plāksnes jāpārsedz ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu un jānovērš ārējā
piesārņojuma iekļūšana saistībā ar darbu
būvlaukumā.

Sagatavoto sienu elementu
transportēšana uz būvlaukumu
Jāņem vērā:
·	
Elementus transportē un uzglabā stāvus.
·	
Zem plākšņu pārkarēm novieto tā sauktās «transportēšanas latas», tādējādi
nostiprinot.
·	
HD šuvju savienojumus uz fermacell®
Powerpanel HD plāksnēm izveido pirms
transportēšanas uz būvlaukumu.
HD savienojumi jāveido tad, ja plāksnes
tiek izmantotas tieši kā apmetuma pamatnes plāksne un/vai kā īslaicīga efektīva
aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību
(atbilstoši apstiprinājumam maksimāli
6 mēnešus). Skatīt arī 2.11. sadaļu, sākot
no 142. lpp.
Transportēšana uz būvlaukumu var notikt
tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
·	
Līmei fermacell™ Armierungskleber HD
uz šuvju savienojumiem ar armējuma
lenti ir jābūt pilnīgi sausai (žāvēšanas
laiks pie +20°C un 50% relatīvā mitruma:
aptuveni 24 stundas)
·	
E
 lementiem ar fermacell™ šuvju līmi
vai šuvju līmi greenline pirms elementu transportēšanas ir pilnībā jāsacietē
(sacietēšanas laiks pie >+15°C un > 50%
relatīvā mitruma: aptuveni 18-36 stundas)
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2.2. Piegriešana un apšūšana
·	Plākšņu montāža

·	Apšuvums

Plākšņu montāža

lietot respiratora filtru FFP1.

fermacell plāksnes var apstrādāt ar visiem
parastajiem instrumentiem, piemēram,
tiem, ko izmanto koksnes apstrādē.

Saskrāpēšana un salūšana
Saskrāpēšana un salūšana ir iespējama
tikai fermacell® plāksnēm. Fermacell®
Powerpanel HD plāksnes tikai zāģē.
Fermacell® plākšņu iegriešana un piegriešana jāveic ērtā darba augstumā (piemēram, uz sakrautām plāksnēm). Atgriezumus un piegriezumus atzīmē, izmantojot
lineālu un zīmuli. Ir jāņem vērā vajadzīgais
šuves platums – 2.5. sadaļa «Šuvju tehnoloģija», sākot no 112. lpp. (piemēram,
5-8 mm, ja plāksnes biezums ir 10 mm, un
6-9 mm, ja plāksnes biezums ir 12,5 mm).
Lūzuma mala neietekmē turpmāko šuvju
veidošanu. Savienojuma veidošanai kā
līmes šuvi lauzta mala nav pieļaujama.

Zāģēšana
Rūpnieciskajai ražošanai ieteicams plātnes griezt, izmantojot formātzāģi. Būvlaukumā sagataves un nelielu sērijveida
ražošanu var veikt ar sliežu ceļu elektrisko rokas ripzāģi, vēlams kā iegremdējamu
zāģi. Ripzāģim vēlams izmantot nosūkšanas ierīci. Nosūkšanas efektu var vēl vairāk uzlabot, zāģēšanas vietu atbalstot ar
piemērotiem līdzekļiem (piemēram, zāģē
uz sakrautām plāksnēm). Parasti izmanto
cietmetāla zāģa plātnes ar nelielu zobu
skaitu. Smalko putekļu rašanos samazina
arī neliels griešanās ātrums. Noapaļošanai un pielāgošanai izmanto rotzāģi.
Piegriešanai var izmantot arī vienroci.
Montējot fermacell plāksnes izstrādājumus, putekļu veidošanās laikā ieteicams

Zāģēšana

Ieskrāpēšana

Pie iepriekš uzzīmētā marķējuma pieliek
tērauda sliedi, līmeņrādi u.c. Pēc tam
fermacell™ plākšņu griezēju (cietmetāla
papildaprīkojuma instruments, lai iezīmētu fermacell® plākšņu laušanas vietu)
novelk gar sliedi un plāksni ieskrāpē.
Iezīmēto līniju piebīda pie darba galda vai
krāvuma malas, atstājot lielāko plāksnes
daļu stingri uz krāvuma un pāri malai
izvirzīto daļu nolaužot. Fermacell® plāksni
ieskrāpēt vai iegriezt no plātnes otrās
puses nav nepieciešams.
Atšķirībā no fermacell® plāksnēm
fermacell® Vapor ieskrāpē/iegriež aizmugurē, tvaika barjeras pārklājuma pusē, un
pēc tam nolauž.

Laušana
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Urbšana, ēvelēšana, slīpēšana, frēzēšana
fermacell® plākšņu malas ir nepieciešams
gludi noēvelēt tikai tad, ja nolauztas plāksnes malas tiek izmantotas kā ārējie stūri
vai redzamās malas. Parasti šim nolūkam
izmanto zāģētas malas.
fermacell plāksnes var apstrādāt ar visiem
parastajiem instrumentiem, piemēram,
tiem, ko izmanto koksnes apstrādē. Tas
nozīmē, ka bez problēmām var urbt, slīpēt,
ēvelēt, frēzēt un vīlēt.
Instalācijām nepieciešamās atveres var
izurbt ar dobumu kontaktligzdu urbi.

Apšuvums
Uz koka karkasa konstrukcijas fermacell
plāksnes tiek uzstādītas vienā vai vairākos
slāņos atkarībā no atšķirīgajām starpsienu
prasībām attiecībā uz skaņas izolāciju vai
ugunsdrošību katrā sienas pusē. Plāksnes
pie koka karkasa konstrukcijas piestiprina
ar fermacell™ paātrinātas darbības būvniecības skrūvēm, skavām vai naglām. Skatīt
arī 2.4. sadaļu «Sastiprināšana», sākot no
104. lpp.
fermacell plāksnes uz karkasa konstrukcijas vienslāņa apšuvumam izvieto simetriski
no sienas malas līdz sienas malai (vertikālās savienojumu šuves ir aksiāli simetriski
izvietotas).

Neatbalstīti vertikāli savienojumi starp
statņiem nav pieļaujami. Parasti fermacell plāksnes uzstāda vertikāli. Plākšņu
garums atbilst telpas augstumam mīnus
augšējā un apakšējā savienojuma šuve. Ja
iespējams, jāizvairās no horizontālajām
šuvēm. Ir jāizvairās no krustveida šuvēm.
Vienslāņa apšuvums
Katrā sienas pusē uzstāda fermacell plāksnes vienā kārtā. Plākšņu savienojumus
veido atkarībā no izmantotā plāksnes materiāla. Jāņem vērā dažādi šuvju savienojumi. Skatīt arī tabulu zemāk.
fermacell® Powerpanel HD plāksnes tiek
izmantotas tikai vienā slānī ārsienu ārpusē.

Uz uzstādītā pirmā/apakšējā plākšņu slāņa
klāj otro/ārējo fermacell® plākšņu slāni.
Jāpievērš uzmanība savienojumu šuvju
nobīdei ar apakšējo plākšņu slāni ≥ 200
mm, ja tas ir neitrāls karkasa stiprinājums.
Piestiprinot pie karkasa konstrukcijas,
savienojuma šuve jāveido, nobīdot no koka
statņu asīm. Uz ārējo plākšņu slāni attiecas vienslāņa apšuvuma šuvju veidošanas
un špaktelēšanas noteikumi.
Izmantojot fermacell® Vapor kā pirmo/apakšējo slāni ārsienas iekšpusē, šuves var
veidot tikpat blīvi. Ja uz tā veido nākamo
slāni, to drīkst piestiprināt tikai pie koka
karkasa konstrukcijas, lai savienotājelementi nesabojātu fermacell® Vapor tvaika
necaurlaidīgo virsmu.

Vairākslāņu apšuvums
Vairākslāņu apšuvuma gadījumā vispirms
vienu sienas pusi apšuj ar pirmo/apakšējo
fermacell® plākšņu slāni, veidojot ciešas
šuves. Šuvi nešpaktelē (tas attiecas arī uz
konstrukcijām ar ugunsdrošības prasībām).

Šuvju veidošanas iespējas
Līmes
šuve

Špakteles
šuve

Cieša saduras
šuve

fermacell® plāksne

*

fermacell® plāksne ar sausās apdares malu

–

–

fermacell® Vapor

*
–

fermacell® Powerpanel HD

* Iespējams tikai vairākslāņu apšuvuma pirmajā vai apakšējā plākšņu slānī
Izpildi skatīt 2.5. sadaļā «Šuvju tehnoloģija», sākot no 110. lpp.

≥ 200

≥ 200

Vairākslāņu apšuvuma otrā slāņa novietojums

–
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Apšuvuma shēma pie stiklotiem laukumiem, logu un durvju atverēm
Pie logu un durvju atverēm ir 3 izveidošanas iespējas. Lai izvairītos no iespējamajām sprieguma radītajām plaisām, plākšņu
savienojumos pie sienu virsmas atverēm
(attiecas arī uz atverēm griestos un jumta
spārēs), īpaša uzmanība jāpievērš šiem
turpmāk minētajiem punktiem.
·	Divslāņu apšuvuma ārējā plākšņu slāņa
savienojumi attiecībā pret apakšējo slāni
ir jāizvieto ar nobīdi ≥ 200 mm.
·	Pie durvīm, kurām ir augsta statiskā
slodze durvju elementu zonā, jāveido
fermacell® plākšņu savienojumi ar līmes
šuvi (piemēram, īpaši augstiem griestiem vai īpaši lielām un smagām durvju
vērtnēm).
·	Ir svarīgi pievērst uzmanību pietiekami
aprēķinātai karkasa konstrukcijai.

	Plāksnes atdalīšana ar špakteles vai
līmes šuvi
·	Plāksnes izvietot ar šuvju nobīdi ≥
200 mm.
·	Plākšņu saduru atbalsta ar koka ieliktni

B variants: (izpildes varianti)
Uzklāj papildu salīmētu un saskrūvētu
dubultojumu uz vertikālā statņa. Plākšņu
savienojumu pa vertikālo statni nodrošina
karkasa konstrukcijas līmētās šuves.

	Plākšņu šuve pa vertikālo koka statni
ar līmes šuvi
·	Uz malu statņiem logu un durvju atveru
zonā piestiprina atbilstošu pildījumu
(plākšņu sloksnes).

Aprakstītā apšuvuma shēma attiecas uz
visiem fermacell plākšņu izstrādājumiem.
Saskaņā ar tabulu «Šuvju veidošanas iespējas» 99. lpp. apšuvumiem ar fermacell®

1.

2.

A variants:
Abas plāksnes novieto uz viena statņa un
plāksnē līdz vertikālā statņa vidum izveido
izgriezumu.

Powerpanel HD ārsienas ārpusē vienmēr ir
jāizmanto plākšņu savienojumi ar saduru.
Skatīt arī 1.1. sadaļu par projektēšanu.
Norādījumi projektēšanai, sākot no 14. lpp.

Apšuvuma shēma pie sienas atvērumiem

1.

2.

Durvju atvērums pie šuvju nobīdes

Durvju atvērums pie vertikālā apšuvuma savienojuma bez šuvju nobīdes

A variants pie 2.

Logu atvērums pie šuvju nobīdes

Logu atvērums pie vertikālā apšuvuma savienojuma
bez šuvju nobīdes

B variants pie 2.
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2.3. Karkasa konstrukcijas
·	Nesošās/stabilizējošās koka statņu sienas
·	Nenesošās sienas
·	Vieglās starpsienas

Karkasa konstrukcija nedrīkst būt atsperīga. Tā ir pienācīgi jānostiprina ar ieliktņiem
un stiprināšanas līdzekļiem pie stabilas
pamatnes. Manuāli piestiprinot, jāņem
vērā karkasa konstrukcijas izliekumi un
pielaides. Izvēloties statņu šķērsgriezumus, jāņem vērā arī izvēlētā šuvju veidošana (līmes šuves vai špakteles šuves), lai
fermacell plāksnēm būtu pietiekami plats
atbalsts.
Iespējamās karkasa konstrukcijas
·	Masīvkoks (skujkoks) saskaņā ar DIN EN
14081-1, vismaz izturības klase C24 vai
šķirošanas klases S10 saskaņā ar
DIN 4074-1
·	Masīva līmēta koksne saskaņā ar
DIN 14080
·	Dubultie T profili ar vispārēju būvuzraudzības apstiprinājumu vai Eiropas
tehnisko apstiprinājumu, kas ietver šo
pielietojumu
·	Piemēroti koksnes materiāli

·	Piekārtie griesti un griestu apšuvumi
·	Karkasa konstrukcijas asu attālumi
Sienas/griesti/piekārtie griesti/jumti

līdzekļi ir jāaprēķina tā, lai tie ļautu droši
pārnest slodzi no griestu vai jumta spāru
apšuvuma uz nesošo konstrukciju. Ja nepieciešams, veic statisko pierādījumu.

Maksimālās pieļaujamās slodzes vertikālajos
statņos ir atkarīgas arī no jebkurām sienas
ugunsdrošības prasībām (skatīt norādījumus
fermacell brošūrās).

Vidējais koksnes mitrums jāpielāgo vēlākai
lietošanas videi jeb tas nedrīkst pārsniegt
18% koksnes mitruma satura.

Vertikālos plākšņu savienojumus var
veidot kā līmes vai špakteles šuvi. Ēkas
vēja pretestībai tiek izmantotas nesošās/
stabilizējošās koka statņu sienas, un papildus tiek nodrošināta horizontālā slodzes
pārnešana. Fermacell apšuvumam ir jārada
diskveida atbalsta efekts, un tāpēc tam
drīkst būt ne vairāk kā viena šķērsvirziena
šuve. Šo šķērsvirziena šuvi vēlams veidot
kā līmes šuvi, un tā pret bīdi ir jāatbalsta
vai jāpārklāj ar koka pamatni. Papildu
informāciju skatiet 2.4. sadaļā «Sastiprināšana», sākot no 104. lpp.

Nesošās/stabilizējošās koka
statņu sienas
Nesošās koka statņu sienas papildus
savam svaram novirza uz leju arī vertikālās
slodzes. Pierādījumi, kas nepieciešami
sienu statikai, tiek sniegti saskaņā ar
DIN EN 1995-1-1.

Nesošās konstrukcijas konstruktors
projektēšanas posmā savlaicīgi/iepriekš
jāinformē par šķērsvirzienu savienojumu
veidošanu.

Karkasa konstrukcijas stiprināšanas

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com
www.cel.lv
· Konkursu un konsultāciju centrs
(Ausschreibungs- und Detailcenter)

rokasgrāmatā:
· fermacell Konstruktionen für Wand, Decke und Fußboden
(fermacell konstrukcijas sienām, griestiem un grīdām)
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Nenesošās sienas

Vieglās starpsienas

Nesošās sienas uz leju pārnes tikai savu
svaru un pie sienas piekārtās konsoles slodzes. Iespējamās pie sienas piestiprinātās
slodzes var atrast 2.9. sadaļā «Smagumu
piestiprināšana», 137. lpp. Ja vertikālajos
statņos tiek ievadītas papildu slodzes, ir
nepieciešams statiskais pierādījums.

Vieglajām starpsienām un to savienojumiem ar blakusesošajiem būvelementiem
jābūt konstruētiem tā, lai tās izturētu
statiskās (pārsvarā nekustīgās) un trieciena slodzes, kas var rasties ekspluatācijas
laikā.

Uz vietas izveidotas konstrukcijas
Nelīdzeniem blakusesošiem būvelementiem un ar paaugstinātām skaņas izolācijas
prasībām attālumi starp stiprinājuma
punktiem ir jāsamazina. Koka statņi tiek
uzstādīti starp augšējiem un apakšējiem
savienojošajiem kokmateriāliem, kas ir
vertikāli izlīdzināti, pielāgoti precīziem
centra attālumiem un ar piemērotiem
stiprināšanas līdzekļiem piestiprināti pie
savienojošajiem kokmateriāliem. Dubultām koka statņu konstrukcijām maza koka
statņu attāluma gadījumā jāpielīmē blīvēšanas sloksne attāluma noturēšanai. Ja
uzstādīšanas laikā statņi jānovieto lielākā
attālumā viens no otra, pietiekama stabilitāte jānodrošina ar piemērotiem koka
šķērsgriezumiem vai citiem pastiprinošiem
papildu pasākumiem.
Metodika:
·	Sienas asis nomēra atbilstoši grīdas
plānam
·	Savienojošo zāģmateriālu piestiprina pie
horizontālajiem būvelementu savienojumiem
·	Vertikālais būvelementa savienojums,
izmantojot pielāgotos koka statņus
·	Stiprināšanas attālumi:
horizontāli ≤ 700 mm,
vertikāli ≤ 1000 mm (skatīt attēlu)
·	Koka statņus ievieto starp augšējiem un
apakšējiem savienojošajiem kokmateriāliem

Informāciju par karkasa konstrukcijas
nostiprināšanu skatīt, sākot no 105. lpp.
«Nesošās sienas». Statņi (vertikālās
konstrukcijas detaļas sienas virsmā) tiek
piestiprināti pie koka karkasa konstrukcijas
ar naglām vai leņķiem. Sienas laukumā
vertikālās līmes šuves ir ekonomiska alternatīva, jo īpaši lielākiem laukumiem. Norādījumus par darbu izpildi skatīt 2.5. sadaļā.
Apšuvumam ir piemērotas fermacell
plāksnes, kas ir «viena cilvēka» formātā un
telpas augstumā. Vieglās starpsienas (saskaņā ar DIN 1055-3 «Slodžu uzņemšana»)
lietderīgajām slodzēm tiek pievienotas kā
vienmērīgi sadalīta laukuma slodze.

Piekārtie griesti un griestu
apšuvumi
fermacell® plāksnēm, ko izmanto griestos
un jumta spārēs, lieces spriegums parasti
nav izšķirošs, ja nerodas papildu statiskās slodzes. Diferencētus aprēķinus veic
konstruktors, pamatojoties uz konkrētu
projektu, kurā var ņemt vērā arī statikas un
stiprības teorijas papildu nosacījumus.
Iekārti piekaramie griesti
Iekārtajiem piekaramajiem griestiem
izmanto komerciāli pieejamās iekares,
piemēram, noniusa iekares, perforētas vai
iegriezuma tērauda sloksnes, vadus vai vītņotus stieņus. Lai šīs konstrukcijas piestiprinātu pie monolītiem griestiem, jāizmanto
šim pielietojumam un slodzes gadījumam
atbilstoši oficiāli apstiprināti dībeļi. Iekaru
šķērsgriezumam jābūt aprēķinātam tā,
lai garantētu piekaramo griestu statisko
drošību. Detalizētu informāciju attiecībā uz
iekarēm skatīt ražotāja instrukcijās.

Laukuma slodze uz sienas garuma metru

starpsienu palielinājums

≤ 300 kg

0,8 kN/m²

≥ 300 kg ≤ 500 kg

1,2 kN/m²

maks. 700 mm

maks. 1000 mm
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Attālumi starp karkasa konstrukcijas asīm. Sienas/griesti/piekārtie griesti/jumti
Maks. attālumi starp karkasa konstrukcijas asīm fermacell® plāksnēm, mm
Pielietojuma joma/konstrukcijas veids

Uzstādīšanas situācija
Pielietojuma klase: relatīvais gaisa mitrums

fermacell® plākšņu biezumi
10 mm

12,5 mm

15 mm

18 mm

Vertikālās virsmas (starpsienas, sienas,
sienu apšuvumi, montāžas sienas)

–

500

625

750

900

Griestu un jumtu apšuvumi, piekārtie
griesti

Sadzīves lietošanas telpas1)

420

500

550

625

Uzstādīšana un/vai lietošana īslaicīgi
paaugstināta gaisa mitruma apstākļos2)

335

420

500

550

Malu nostiprinājuma nosacījumi:
·	Norādītie diapazoni tiek piemēroti neatkarīgi no stiprināšanas virziena.
·	Apšuvumu nedrīkst noslogot ar papildu slodzēm (piemēram, izolācijas materiāliem).
·	Ir jāņem vērā atsevišķas slodzes līdz 0,06 kN (saskaņā ar DIN 18181: 2008-10) uz vienu plāksnes laidumu un metru.
·	Ugunsdrošības prasībām ir jāņem vērā informācija, kas norādīta attiecīgajos testa sertifikātos.
1)
2)

 iemēram, mājas dzīvojamās zonas mitrās telpas vai tamlīdzīgas lietošanas telpas ar dažkārt augstu ekspluatācijas mitrumu
P
 iemēram, klājot mitro estrihu vai apmetumu vai pārsniedzot iepriekš minēto uzstādīšanas situāciju, bet ne telpās, kurās pastāvīgi ir augsts ekspluatācijas mitrums
P
(mitrās telpas u.c.)

Pieļaujamais attālums starp statņiem pie kopējās slodzes
Karkasa konstrukcija, mm

pieļaujamais attālums starp statņiem pie kopējās slodzes1)

koka latas (platums x augstums), mm x mm

līdz 15 kg/m²

pamatlata, tieši piestiprināta

līdz 30 kg/m²

līdz 50 kg/m²

Skice
c

48 × 24

750

650

600

50 × 30

850

750

600

60 × 40

1000

850

700

pamatlata, iekārta

30 × 502)

1000

850

700

40 × 60

1200

1000

850

nesošā lata

48 × 24

700

600

500

1)
2)

50 × 30

850

750

600

60 × 40

1100

1000

900

d

e

 osakot kopējo slodzi, ir jāņem vērā arī papildu slodzes, piemēram, griestu apgaismojums vai aprīkojums
N
 ikai kopā ar 50 mm platām un 30 mm augstām nesošajām latām
T

c

d

e

Pamatlata, tieši piestiprināta

Pamatlata, iekārta

·	Nesošās latas atrodas taisnā leņķī pret siju latām, pamatlatojuma spārēm
·	Attālums starp nesošajām latām atbilstoši tabulai iepriekš
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2.4. Sastiprināšana
·	Stiprinājumi
·	Sienas, nesošās/stabilizējošās
·	Sienas, nenesošās
·	Dubultā apšuvuma veidošana

fermacell® plāksnes piestiprina ar skavām,
naglām vai fermacell™ paātrinātās darbības būvniecības skrūvēm. Visi stiprinājumi ir iegremdēti fermacell® plāksnēs
apmēram 1-2 mm dziļumā un aizšpaktelēti
ar fermacell™ šuvju vai smalko špakteli.
Visiem stiprināšanas līdzekļiem jābūt pietiekami aizsargātiem pret koroziju.

Stiprināšanas līdzekļi
Skavas un naglas
Ekonomiska ir fermacell® plākšņu piestiprināšana ar skavām vai naglām. Tas attiecas
gan uz sienām (nenesošajām), gan uz koka
statņu sienām (nesošajām, stabilizējošajām). Turklāt šādus stiprinājumus var
izmantot arī griestiem un jumta spārēm.
Sevi ir pierādījusi pneimatiski darbināmu
naglošanas vai skavošanas ierīču izmantošana. Spiediens ir jākoriģē tā, lai stiprināšanas līdzekļus iegremdētu 1-2 mm
dziļi. Lai strādātu ekonomiski, skavotājs
un kompresors ir jāsaskaņo. Lai sienas
paneļus varētu izgatavot ekonomiski, rūpnieciskajā ražošanā (tostarp arī saliekamo
māju ražošanā) tiek izmantotas nagu vai
skavu plates. Tās nodrošina precīzus malu
attālumus un nemainīgus attālumus starp
stiprinājumiem.
Skrūves
Statiski nesošo/stabilizējošo koka apšuvumu piestiprināšana ar skrūvēm ir
neekonomiska un tādēļ apstiprinājumā nav
paredzēta. Nenesošo būvelementu gadījumā ar metāla vai koka karkasa konstrukciju fermacell® plāksnes var piestiprināt tieši
un bez iepriekšējas urbšanas, izmantojot
fermacell™ paātrinātas darbības būvniecības skrūves. Cita veida skrūves nav
piemērotas un rada montāžas problēmas.
Ir pierādīts, ka praktiski labi piemēroti

·	Koka siju pārsegumi un jumti
· fermacell plāksnes piestiprināšana pie koka paneļiem
·	Sausās apdares mala
·	Sienas, nesošās/stabilizējošās, ar Powerpanel HD

ir elektriskie skrūvgrieži (jauda 350 W,
nominālais ātrums vismaz 4000 apgr./
min) vai skrūvgriežu uzgaļi, kas piemēroti
parastajiem urbjiem.

tajai plāksnes malai jābūt ≥ 7d/≥ 4d, kur
d ir stiprināšanas līdzekļa biezums (6. un
7. attēls 103. lpp.). Jāņem vērā Eiropas
tehniskā apstiprinājuma ETA-03/0050
informācija. Saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 ir

Sienas, nesošās/stabilizējošās

jāizvēlas attālums līdz statņu koksnes malai: skavām 10d un naglām ar tilpummasu
≤ 420 kg/m³ – 5d (6. līdz 9. attēls 105. lpp.).

Nesošās koka statņu sienas papildus
savam svaram pārnes gruntī arī vertikālās/
horizontālās slodzes. Pierādījumi, kas
nepieciešami sienu statikai, tiek sniegti
saskaņā ar DIN EN 1995-1-1. Attiecībā
uz slodzi nesošajiem būvelementiem
stiprināšanas līdzekļi ne tikai pārņem fermacell apšuvuma noturēšanu pie karkasa
konstrukcijas, bet vienlaikus kalpo arī
slodzes pārnešanai no plāksnes uz karkasa
konstrukciju vai no karkasa konstrukcijas
uz plāksni. Tāpēc prasības šiem stiprinājumiem ir īpaši augstas. Stiprināšanas
līdzekļiem ir piemērojamas noteiktas prasības tapas stiprinājumiem, kas izgatavoti
no tērauda saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 vai
DIN EN 14592.
Maksimālais attālums starp stiprināšanas
līdzekļiem gar statņiem atrodas pie malu
statņiem
·	(R) eR = 150 mm, vidējiem statņiem
·	(M) eM = 300 mm (4. un 5. attēls
103. lpp.).
Šie maksimālie attālumi tiek noteikti
saskaņā ar DIN EN 1995, un ir norādīts
nesošais/stabilizējošais pielietojums
(piemēram, ar instalācijas virsmu). Citiem
pielietojumiem – negatīvam vēja spiedienam WDVS, dzīvošanai u.c. šos maksimālos attālumus atbilstoši samazina (skatīt
arī «Sienas, nenesošās»).
Stiprināšanas līdzekļu naglu/skavu
attālumam līdz noslogotajai/nenoslogo-

Stiprināšanas līdzekļi
Var izmantot šādus galvanizētus vai līdzvērtīgus nerūsējošā tērauda stiprināšanas
līdzekļus:
·	Naglas nominālais diametrs dn = 2,0 līdz
3,0 mm, galvas diametrs ≥ 1,8 dn, minimālais ievietošanas dziļums s = 30 mm
(skatīt 1. attēlu)
·	Speciālās naglas ar profilētu kātu,
minimālā nestspējas klase II, nominālais
diametrs dn = 2,0 līdz 3,0 mm, minimālais
ievietošanas dziļums s = 27 mm (skatīt
2. attēlu)
·	Skavas saskaņā ar vispārējo būvuzraudzības apstiprinājumu, stieples diametrs
dn > 1,5 mm, minimālais ievietošanas
dziļums s = 32 mm (skatīt 3. attēlu)
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d = 2,0–3,0 mm

s = 30 mm

1. attēls: Naglas

d = 2,0–3,0 mm

s = 27 mm

d > 1,5 mm

s = 32 mm

2. attēls: Speciālās naglas

3. attēls: Skavas

≥ 5dn

≥ 10dn

≥ 4dn

≥ 4dn

6. attēls: Attālumi vidējam statnim/naglas

7. attēls: Attālumi vidējam statnim/skavas

Izmēri mm
Izmēri mm

Pusrežģa panelis

Izmēri mm

4. + 5. attēls: Maksimālais stiprinājumu attālums ar
fermacell® plāksnēm

≥ 4dn

≥ 4dn

Viena režģa panelis
≥ 5dn

≥ 10dn

8. attēls: Attālumi vidējam statnim/
naglas

9. attēls: Attālumi pie malējā statņa/
skavas

Saliekamajiem sienu paneļiem stiprinājumi jāizvēlas garāki. Nevainojamai elementu transportēšanai ieteicams lielāks stiprināšanas dziļums.

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com vai www.cel.lv brošūrās:
· fermacell® Gipsfaser-Platte – Bemessung von Wandtafeln nach DIN EN 1995-1-1:2010 (Eurocode 5)
(sienas plakņu uzmērīšana saskaņā ar DIN EN 1995-1-:2010 (5. Eirokodekss)
· fermacell® Gipsfaser-Platten Europäisch technische Bewertungen ETA-03/0050
(Eiropas tehniskais apstiprinājums ETA 03/0050)
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Horizontālais savienojums
Ja fermacell® plāksnes tiek izmantotas kā
stabilizējošais apšuvums, ir pieļaujama
ne vairāk kā viens horizontālais apšuvuma
savienojums (saskaņā ar DIN EN 19951-1/NA; NCI pie 9.2.4.2. A metode). Īpaši
plāniem sienu paneļiem aprēķina vērtība ir
jāsamazina.
Turklāt horizontālajam savienojumam
ar koka šķērsgriezumu jābūt bīdi izturīgam. Stiprināšanas līdzekļu attālumi gar
horizontālo savienojumu atbilst plāksnes
malas perimetra stiprināšanas līdzekļu
attālumam. Šķērsvirziena savienojumu ir
vēlams veidot kā līmes šuvi. Konstruktors
savlaicīgi jāinformē par šķērsvirziena šuvju
veidošanu.
Skavas 30° leņķī
Skavas jāpiestiprina vismaz α = 30 ° leņķī
starp skavas muguru un koka šķiedru
virzienu (skatīt attēlu pa labi). Ja statiski
nesošajiem savienojumiem šis leņķis ir
mazāks, skavu nestspēja saskaņā ar DIN
EN 1995-1-1 ir jāsamazina par 30%.

Tapas veida stiprināšanas līdzekļi nesošajām/stabilizējošajām sienām ar fermacell® plāksnēm.

Plākšņu biezums/konstrukcija

Skavas saskaņā ar
DIN EN 1995-1-1

Naglas saskaņā ar
DIN EN 14592

Speciālās naglas
saskaņā ar DIN EN
14592

Garums,
mm

d, mm

Garums,
mm

d, mm

Garums,
mm

d, mm

10 mm uz koksnes (statiski)

≥ 42

≥ 1,5

≥ 40

2,0–3,0

≥ 37

2,0–3,0

12,5 mm uz koksnes (statiski)

≥ 44,5

≥ 1,5

≥ 42,5

2,0–3,0

≥ 39,5

2,0–3,0

15 mm uz koksnes (statiski)

≥ 47

≥ 1,5

≥ 45

2,0–3,0

≥ 42

2,0–3,0

18 mm uz koksnes (statiski)

≥ 50

≥ 1,5

≥ 48

2,0–3,0

≥ 45

2,0–3,0

30°

Skavu ievietošanas leņķis

Sausās apdares mala
Sausās apdares malām saskaņā ar Eiropas
tehnisko novērtējumu ETA-03/0050 statiski
nesošajiem un stabilizējošajiem pielietojumiem ir jāņem vērā citi malu attālumi.
Naglu attālumam līdz noslogotajai malai
(plāksnes malai) jābūt ≥ 10d un attālumam
līdz statņa malai ≥ 7d, kur d ir stiprināšanas līdzekļa biezums (skatīt attēlu pa labi).
Skatīt arī 2.5. sadaļu «Šuvju tehnoloģija»,
112. lpp.

10d

Attālums no TB malas naglām

7d
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Sienas, nenesošās
Nenesošās iekšējās starpsienas saskaņā
ar DIN 4103 ir konstrukcijas sistēmas sastāvdaļas, kas kalpo tikai telpu atdalīšanai

un netiek izmantotas ēku stabilizēšanai.
Starpsienu stabilitāte tiek panākta, tikai
savienojot tās ar blakus esošajiem būvelementiem. Starpsienas var būt stacionāras
vai pārvietojamas. Tās var būt ar viena vai

vairāku korpusu un pie atbilstošas uzstādīšanas var veikt arī ugunsdrošības, siltuma,
mitruma un skaņas izolācijas funkcijas.

Nesošo sienu stiprināšanas līdzekļu attālums un patēriņš uz m² ar fermacell® plāksnēm
Plākšņu biezums/konstrukcija

Skavas (cinkotas un pārklātas ar sveķiem) d ≥ 1,5 mm,
muguras platums ≥ 10 mm

fermacell™ paātrinātas darbības būvniecības skrūves
d = 3,9 mm

Garums, mm

Attālums, mm

Patēriņš, gab./m²

Garums, mm

Attālums, mm

Patēriņš, gab./m²

10 mm

≥ 30

200

32

30

250

26

12,5 mm

≥ 35

200

24

30

250

20

15 mm

≥ 44

200

24

40

250

20

18 mm

≥ 50

200

24

40

250

20

Koksne vienā slānī

Koksne divos slāņos/2. Slānis karkasa konstrukcijā
1. Slānis: 10 mm

≥ 30

400

12.

30

400

16

2. Slānis: 10 mm

≥ 44

200

24

40

250

26

1. Slānis: 12,5 mm

≥ 35

400

12.

30

400

12.

2. Slānis: 12,5 mm

≥ 50

200

24

40

250

20

1. Slānis: 15 mm

≥ 44

400

12.

40

400

12.

2. Slānis: 12,5 mm vai 15 mm

≥ 60

200

24

40

250

20

Koksne trīs slāņos/1. līdz 3. Slānis karkasa konstrukcijā
1. Slānis: 12,5 mm

–

–

–

30

400

12.

2. Slānis: 10 mm vai 12,5 mm

–

–

–

40

400

12.

3. Slānis: 10 mm vai 12,5 mm

–

–

–

55.

250

20

Norādījums:
·	
Sienu konstrukciju ar ugunsdrošības prasībām gadījumā attiecīgie testa sertifikāti var noteikt novirzes no attiecīgās tabulas.
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Dubultā apšuvuma veidošana

Stiprināšanas metodes izvēle vienpusējiem
divu slāņu apšuvumiem neietekmē mūsu
testu sertifikātos un atzinumos norādītās ugunsdrošības un statiskās īpašības.
Rūpnieciski izgatavotiem būvelementiem,
kur apšuvumam ar 2 x 15 mm fermacell®

Divu vai vairāku slāņu konstrukciju gadījumā sienas vai griestu zonā ir iespējams
ārējo plāksnes slāni nostiprināt vai pieskrūvēt no karkasa konstrukcijas neatkarīgi apakšējā plāksnē bez papildu skavošanas un skrūvēšanas. Tas ir ekonomisks
stiprināšanas veids. Šuvju nobīdei jābūt
≥ 200 mm. Stiprināšanas līdzekļu rindu
attālums sienas laukumā ir ≤ 400 mm un
griestu zonā ≤ 300 mm.

plāksnēm tiek izmantotas 25 mm skavas/
apšuvumam ar 2 x 18 mm fermacell®
plāksnēm 32 mm skavas, ir nepieciešami papildu stiprinājumi (piemēram, ar
līmi piesūcināta aukla starp plāksnēm ar
400 mm intervālu).

Dubultā apšuvuma veidošana

No statiskā viedokļa, sastiprinot
fermacell plāksni plāksnē, var ņemt
vērā tikai vienkārši apšūtas sienas
vērtības.

nis

2. Slā

nis

1. Slā

min.

fermacell® plākšņu piestiprināšanai (2. slānis) pie apakšējās fermacell® plākšņu slāņa
(1. slānis) var izmantot skrūves vai īpašas
izplešanās skavas. Skavu garumam jābūt
2-3 mm īsākam par abu plākšņu biezumu
summu.

1. Slānis

1)

m

200 m

2. Slānis

1)

Trīsslāņu apšuvumam dubulto apšuvumu veido tikai ārējā slānī.

griestu zonā ≤ 300 mm

fermacell® plākšņu sienu un griestu stiprināšanas līdzekļu attālums un patēriņš, sastiprinot plāksni plāksnē – 1. plāksnes slāņa piestiprināšana kā pie
sienas/jumta vai griestiem (skatīt 101.-103. lpp.), koksne 1 slānī
Plāksnes biezums/konstrukcija
Sienas

Izplešanās skavas (cinkotas un pārklātas ar sveķiem) d
≥ 1,5 mm, muguras platums ≥ 10 mm

fermacell™ paātrinātas darbības būvniecības skrūves
d = 3,9 mm, atstarpe starp rindām ≤ 400 mm

sienas zonā uz

Garums, mm

Attālums, mm

Patēriņš, gab./
m²

Garums, mm

Attālums, mm

Patēriņš, gab./
m²

10 mm uz 10 vai 12,5 mm

18–19

150

43.

30

250

26

12,5 mm uz 12,5 vai 15 mm

21–22

150

43.

30

250

26

15 mm uz 15 mm

25–28

150

43.

30

250

26

18 mm uz 18 mm

31–34

150

43.

30

250

26

Plāksnes biezums/konstrukcija
Griesti

Izplešanās skavas (cinkotas un pārklātas ar sveķiem) d
≥ 1,5 mm, muguras platums ≤ 300 mm

fermacell™ paātrinātas darbības būvniecības skrūves
d = 3,9 mm, atstarpe starp rindām ≤ 300 mm

griestu zonā uz m²

Garums, mm

Attālums, mm

Patēriņš, gab./
m²

Garums, mm

Attālums, mm

Patēriņš, gab./
m²

10 mm uz 10 vai 12,5 mm

18–19

120

35

30

150

30

12,5 mm uz 12,5 vai 15 mm

21–22

120

35

30

150

30

15 mm uz 15 mm

25–28

120

35

30

150

30

* Patēriņš abām sienas pusēm
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Koka siju pārsegumi un
jumti
Koka siju griesti un jumti ar redzamām
sijām jeb spārēm
Koka siju griesti ar no apakšas redzamām sijām galvenokārt tiek izmantoti
pašizmantotās dzīvojamās un darba
telpās, jo to gaisa un triecienskaņas
izolācija parasti neatbilst dzīvojamo
ēku starpstāvu pārsegumu prasībām.
Tomēr ir jāņem vērā arī klienta cerības
attiecībā uz pašizmantotās vienģimenes
mājas skaņas izolāciju. Sakarā ar koka
statņu nesošā pārseguma nelielo svaru
uzlabojumus skaņas izolācijā var panākt
tikai ar elastīgu svara palielinošu slāni,
piemēram, pildījumu.
fermacell® plāksni var izmantot, lai
izveidotu gludu griestu apšuvumu starp

redzamām koka sijām gan jaunbūvēs,
gan renovējot esošās ēkas. Tā var paslēpt instalācijas un izpildīt ugunsdrošības prasības.

Piestiprināšanai izmanto pamata līstes
vai profilus, kas ar piemērotām skrūvēm
piestiprināti sāniski pie sijām, ņemot vērā
apšuvuma kopējo svaru.

Sastiprināšana ar koka karkasa konstrukciju

Griestu konstrukciju stiprināšanas līdzekļu attālums un patēriņš ar fermacell® plāksnēm uz m² griestu laukuma
Plākšņu biezums/konstrukcija

Skavas (cinkotas un pārklātas ar sveķiem)
d ≥ 1,5 mm

fermacell™ paātrinātas darbības būvniecības skrūves
d = 3,9 mm

Garums

Attālums:

Patēriņš

Garums

Attālums:

Patēriņš

Koksne vienā slānī

[mm]

[cm]

[gab./m²]

[mm]

[cm]

[gab./m²]

10 mm

≥ 30

15

30

30

20

22

12,5 mm

≥ 35

15

25

30

20

19

15 mm

≥ 44

15

21

40

20

17

18 mm

≥ 50

15

19

40

20

15

Koksne divos slāņos/2. Slānis karkasa konstrukcijā
1. Slānis: 10 mm

≥ 30

30

16

30

30

16

2. Slānis: 10 mm

≥ 44

15

30

40

20

22

1. Slānis: 12,5 mm

≥ 35

30

14.

30

30

14.

2. Slānis: 12,5 mm

≥ 50

15

25

40

20

19

1. Slānis: 15 mm

≥ 44

30

13

40

30

13

2. Slānis: 12,5 mm vai 15 mm

≥ 60

15

23

40

20

17

1. Slānis: 18 mm

≥ 44

30

11

40

30

11

2. Slānis: 15 mm vai 18 mm

≥ 60

15

21

55.

20

15

Koksne trīs slāņos/1. līdz 3. Slānis karkasa konstrukcijā
1. Slānis: 15 mm

–

–

–

40

30

12.

2. Slānis: 12,5 mm

–

–

–

40

30

12.

3. Slānis: 12,5 mm

–

–

–

55.

20

16

Norādījums: - 4 slāņu griestu apšuvumam ar 10 mm fermacell® plāksnēm pēdējo plākšņu slāni var piestiprināt tieši karkasa konstrukcijai, izmantojot fermacell™
3,9 × 55 mm paātrinātas darbības būvniecības skrūves.
- Griestu konstrukciju ar ugunsdrošības prasībām gadījumā attiecīgie testa sertifikāti var noteikt novirzes no attiecīgās tabulas.
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Tapas veida stiprināšanas līdzekļi griestiem un jumtiem ar fermacell® plāksnēm.
Plākšņu biezums/konstrukcija

Skavas saskaņā ar DIN EN 1995-1-1

Speciālās naglas saskaņā ar DIN
EN 14592

Garums, mm

d, mm

Garums, mm

d, mm

10 mm uz koksnes (statiski)

≥ 42

≥ 1,5

≥ 37

2,0–3,0

12,5 mm uz koksnes (statiski)

≥ 44,5

≥ 1,5

≥ 39,5

2,0–3,0

15 mm uz koksnes (statiski)

≥ 47

≥ 1,5

≥ 42

2,0–3,0

18 mm uz koksnes (statiski)

≥ 50

≥ 1,5

≥ 45

2,0–3,0

Koka siju pārsegums, stabilizējošs
Stabilizējošie būvelementi, piemēram,
koka siju pārsegumi, tiek izmantoti vertikālo un horizontālo slodžu pārnešanai
gruntī. Turklāt tie ar stabilizējošo būvelementu palīdzību atbalsta citus būvelementus, kas nav stabilizējoši. Savienošanas
līdzekļu skaita un attālumu noteikšanai ir
jāvadās pēc statiskā pierādījuma saskaņā
ar DIN EN 1995-1-1.

Koka siju pārsegumi un jumti
fermacell® plāksnes jāuzstāda neiespriegotas. Skrūvēšanas secībā ir jāpievērš
uzmanība, lai uz stiprināšanas asīm (karkasa konstrukcijā) piestiprina vai nu sākot
no plāksnes vidus un malām, vai arī secīgi
no vienas malas uz otru malu. Nekādā gadījumā nedrīkst vispirms piestiprināt visus
stūrus un pēc tam plāksnes vidusdaļu. Ir
svarīgi nodrošināt, lai plāksnes tiktu stingri
piespiestas karkasa konstrukcijai.

F4
F3
F2
F1
FH,vējš
2.
1.

FH,vējš

1.

Slodzes ienešana (vējš) no griestu diska sānu sienas paneļos

1.

Sienas panelis

2.

Griestu disks (stinguma)
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fermacell plākšņu piestiprināšana pie koka paneļiem
Ja fermacell® plāksnes tiek tieši piestiprinātas pie koka paneļiem, atšķirīgā izplešanās un saraušanās klimatisko apstākļu
izmaiņu gadījumā var radīt spriegumu un
izraisīt plākšņu šuvju plaisāšanu. Turpmāk aprakstītos konstrukciju variantus
var ieteikt, ja koka paneļi nav pakļauti
mitrumam.
1. konstrukcijas variants
Karkasa konstrukcija
Ar instalācijas virsmas iespēju: fermacell®
plāksnes piestiprināšana pie papildu uzstādītas karkasa konstrukcijas (piemēram,
šķērslatojuma), karkasa konstrukcijas
attālumu skatīt 2.3. sadaļā «Karkasa konstrukcija», sākot no 101. lpp.

2. konstrukcijas variants
Atbalstīta līmes šuve
Ja fermacell® plāksne ir jāpiestiprina tieši
pie koka paneļa, jāizmanto tikai līmes šuvju
tehnoloģija. Lai izvairītos no koka paneļa
salipšanas ar fermacell® plāksni, līmes
šuves zonā ir jāizveido atdalošs slānis,
piemēram, no kraftpapīra, pašlīmējošās
atdalošās sloksnes vai PE folijas. Plākšņu materiālu šuvju nobīde ir ≥ 200 mm.
Fermacell® plāksni piestiprina pie koka
paneļa ar skavām (stieples diametrs
1,2-1,6 mm, muguras platums aptuveni
10 mm, garums: Kāta garumam jābūt par
2-3 mm īsākam par abu plākšņu slāņa
biezumu. Attālums starp skavām: 150 mm
Attālums starp skavu rindām nedrīkst
pārsniegt 400 mm, jāņem vērā būvfizikas
prasības (skatīt attēlu zemāk pa kreisi).

Attālumi starp stiprināšanas līdzekļiem:
·	Sienām: 200 mm skavām un 250 mm
skrūvēm
·	Griestiem un jumta spārēm:
150 mm skavām un 200 mm skrūvēm

Maksimālais koksnes materiāla saraušanās un piebriešanas apmērs nedrīkst
pārsniegt 0,02%, ja mitruma izmaiņas ir
par 1% zemākas par šķiedru piesātinātības
diapazonu. Tādējādi var izmantot koksnes
materiālus, piemēram, finieri, līmētu koku
(CLT), OSB/4-plāksnes.
fermacell® plāksnes ir jāuzstāda ar šuves
nobīdi ≥ 200 mm attiecībā pret koka paneļu
šuvēm. Atdalošā slāņa veidošana nav
nepieciešama. Var veidot līmes šuvi, špakteles šuvi un izmantot fermacell® plāksni ar
sausās apdares malu. Piestiprināt var ar
iepriekš minētajām skavām tieši apakšējā
koksnes materiālā vai ar nobīdi karkasa
konstrukcijas režģī.
Norādījums:
Ugunsdrošības prasībām jāievēro informācija, kas norādīta attiecīgajā konstrukciju ugunsdrošības sertifikātā (vispārējā
būvuzraudzības pārbaudes sertifikātā vai
ekspertu atzinumā).

≤ 400

≥ 200
150

1.

Koka panelis

2.

Kraftpapīrs/pašlīmējošā
atdalošā sloksne/PE folija

3.

fermacell® plāksne

2.

2.

Īpašas konstrukciju iespējas
Zemas piebriešanas/saraušanās koksnes
materiāli
fermacell® plāksnes var piestiprināt tieši
pie zemas piebriešanas un saraušanās
koksnes materiāliem, ja ir izpildīti šādi
robežnosacījumi:
·	Apstrāde, transportēšana, uzstādīšana,
ēkas būvniecība un pielietojums atbilst
1. klasei saskaņā ar DIN EN 1995-1-1
(gaisa mitruma diapazons no 30 līdz 65%).
·	Plākšņu materiāli ir pielāgojušies montāžas vides relatīvajam gaisa mitrumam.

3.

1.

2. konstrukcijas variants
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2.5. Šuvju tehnoloģija
·	Līmes šuve
· Špakteles šuve
· Sausās apdares mala

Divu fermacell® plākšņu sastiprināšanai
virsmā ir pieejamas trīs dažādas šuvju tehnoloģijas. Ir viena līmes šuves tehnoloģija
un divas špakteles šuves tehnoloģijas.
Koka būvniecībā mēs iesakām līmes
šuves tehnoloģiju.
Divslāņu vai daudzslāņu apšuvumu gadījumā katrā sienas pusē neatkarīgi no būvfizikālajām prasībām apakšējie slāņi vienmēr
tiek savienoti ar tiešu saduru.

· Šķērsšuvju veidošana
· Deformācijas šuves

Uzstādot piegrieztās fermacell® plāksnes
ir jāgriež asām malām un pilnīgi taisnas.
Daudzslāņu apšuvumam starp augšējo
un apakšējo plāksnes slāni jāievēro šuvju
nobīde ≥ 200 mm. Līmes šuvju tehnoloģija
tiek pielietota tikai attiecīgajam ārējam
plākšņu slānim, apakšējie slāņi tiek veidoti ar tiešu saduru, arī konstrukcijās ar
ugunsdrošības prasībām.

fermacell™ šuvju līmes klāšana
fermacell™ šuvju līmi vai šuvju līmi greenline klāj plakanas lodītes veidā plāksnes
malas vidū. Līmes temperatūra, līmējot
nedrīkst būt zemāka par +10°C. Telpas
temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.
Norādījums: Cietēšanas procesa laikā
fermacell™ šuvju līme nedaudz veido
putas, bet fermacell™ šuvju līme greenline
neveido.

Līmes šuve
Lai iegūtu ideālu šuvju savienojumu,
fermacell® plāksnes drīkst pielīmēt tikai
ar speciālo fermacell™ šuvju līmi vai šuvju
līmi greenline.
Veidojot līmes šuves, noteikti pārliecinieties, ka plākšņu malas ir bez putekļiem un
ka līme tiek uzklāta plāksnes malas vidū,
nevis uz koka statņiem. Līmes šuvēm pēc
iespējas jāizmanto rūpnieciski grieztās
plākšņu malas. Ir svarīgi, lai līme, saspiežot abas plākšņu malas, pilnībā piepildītu
šuvi (līme uz šuves ir redzama).

fermacell™ šuvju līmes klāšana ar praktisko 580 ml folijas maisiņu

Šuves maksimālais platums nedrīkst būt lielāks par 1 mm. Lai izvairītos no
līmplēves traucējumiem turpmākās montāžas un sacietēšanas laikā, savienojumu
nedrīkst saspiest līdz nullei.

APSTRĀDE

fermacell™ šuvju līmes patēriņš uz m²
Plākšņu izmērs

1 kārtridžs
ar 310 ml
saturu

1 folijas maisiņš ar 580
ml saturu

1500 × 1000 mm

11 m²

20 m²

2500 × 1200 mm

22 m²

40 m²

Pieņēmums: Sienas augstums 2500 mm – 10 un
12,5 mm plāksnēm

Uz katru plāksnes līmes šuves metru
izmanto aptuveni 20 ml fermacell™ šuvju
līmes vai šuvju līmes greenline (10 un
12,5 mm plāksnēm).
1. Plākšņu uzstādīšana uz sienām
Pēc pirmās plāksnes piestiprināšanas
nākamā fermacell® plāksne tiek pārklāta
vienā pusē tā, lai plāksnes malas augšpusē savstarpēji sakristu un uz leju starp
plāksnēm izveidotu šauru 10-15 mm
ķīļveida spraugu. Plāksnes garumam jābūt
par apmēram 10 mm īsākam par telpas
augstumu. Fermacell® plāksni koka statņiem vai nesošās sijas piestiprina 60 mm
zem augšējās malas, izmantojot skavas vai
fermacell™ paātrinātas darbības būvniecības skrūves. Kad vienpusējais atbalsts pie
zemes tiek noņemts, otrā plāksne ar savu
svaru piespiežas pirmajai plāksnei, līdz ar
to saspiež līmi, un šuve kļūst blīva.

Nākamās plāksnes piestiprina nepārtraukti
no augšas uz leju. Ja vēlas, plāksnes uzstādīšanu var veikt arī ar plākšņu pacēlāju.
Arī uzstādot ar plākšņu pacēlāju jānodrošina, lai fermacell® plākšņu spiediens uz
šuves līmi būtu pietiekams. Šajā gadījumā
skrūvēšanu sāk no vidus.

noņem ar fermacell™ instrumentu līmes
nokasīšanai (vai špakteļlāpstiņu, kaltu).
Tad šuvju zonu un iegremdētos stiprināšanas līdzekļus piepilda ar fermacell™ (šuvju
špaktele, virsmas špaktele vai ģipša virsmas
špaktele).

2. Plātņu montāža horizontāli
Otrā fermacell® plāksne tiek piestumta pie
jau piestiprinātās plāksnes tā, lai to malas
vienā pusē piegulētu viena otrai un otrā
pusē izveidotos 10-15 mm sprauga. Pieguļošajā pusē plāksni koka statņiem/nesošajai sijai piestiprina ar skavu vai naglu. Tad
plāksni piespiež jau uzstādītajai plāksnei
tā, lai sprauga kļūtu cieša. Tad to piestiprina ar skavu vai naglu. Plāksnes ar pacelšanas ierīci nedrīkst novietot no augšas vienu
pie otras, jo fermacell™ šuvju līme vai šuvju
līme greenline tad tiek spiesta uz leju uz
koka statni, un malas nesastiprinās.
Darbības pēc līmes sacietēšanas
Atkarībā no telpas temperatūras līme
sacietē pēc apmēram 18 līdz 36 stundām.
Līmes cietēšanas kritiskajā laikā (no 4 līdz
12 stundām) saliekamos elementus nedrīkst kustināt! Pēc tam lieko līmi pilnībā

Liekās līmes noņemšana ar fermacell™ līmes
noņēmēju

1200
Izmēri, mm

fermacell® plākšņu uzstādīšana uz sienas

apt. 10

Plāksnes garums = telpas augstums - 10 mm

Telpas augstums

Telpas augstums

Plāksnes garums = telpas augstums - 10 mm

60.

1200
Vienpusējs atbalsts

Plākšņu pacēlājs
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Špakteles šuve Šuves platums atkarībā no plāksnes
biezuma

fermacell™ šuvju špaktelmasu ieber tīrā ūdenī ļauj uzsūkt ūdeni

Špakteles šuve

drīkst tikai tad, kad uzstādītās plāksnes ir
sausas, t.i., tām nav augstāks būvniecības
mitrums. Ja telpās ir arī mitrais estrihs
vai slapjais apmetums, šuves var veidot
tikai pēc izžūšanas. Skatīt arī 2.1. sadaļu
«Montāžas un būvlaukuma apstākļi», sākot
no 94. lpp.
Ja ir paredzēts lietais asfalts, visus špaktelēšanas darbus drīkst veikt tikai pēc tam,
kad estrihs ir atdzisis.

fermacell® plāksnes špaktelē tikai ar speciālo fermacell™ šuvju špaktele, lai iegūtu
ideālu, spēcīgu šuvju savienojumu.
Neatkarīgi no tā, vai fermacell® plāksnes
pie koka karkasa konstrukcijas ir pieskrūvētas, pienaglotas vai piestiprinātas
ar skavām, plākšņu savienojumu vietās ir
jāparedz pietiekami šuvju platumi. Tie ir
atkarīgi no plāksnes biezuma
Šuvju platumi plākšņu savienojumu vietās
Plākšņu biezums, mm

Šuvju platums, mm

10

5–8

12,5

6–9

15

7–10

18

7–10

Šuves tiek pārklātas ar fermacell šuvju
špakteli bez auduma lentes (izņemot
plānam struktūrapmetumam) (izņemot
teksturētu plāno apmetumu: pastiprināšana ar papildu pielīmētu lenti fermacell™
Gewebeband) un bez šuvju lentes sloksnēm. Skrūvju un naglu galviņas un skavu
muguras tiek pārklātas ar to pašu materiālu. Šķērsvirziena šuvēm uz starpsienu
virsmām jābūt veidotām tā, kā aprakstīts
114. lpp. «Šķērsvirziena šuvju veidošana».
Pirms špaktelēšanas ir svarīgi pārliecināties, ka šuvēs nav putekļu. Špaktelēt

fermacell™ šuvju špakteli iekaisa tīrā
maisīšanas ūdenī un atstāj 2-5 minūtes
ievilkties. Pēc tam ar špakteles lāpstiņu
maisa, līdz iegūst gludu plastisku masu.
Maisīšanai izmanto tīrus traukus un instrumentus. Motorizēta maisītāja izmantošana
var ietekmēt saistīšanās laiku. Papildu
montāžas norādījumus skatīt uz iepakojuma.

fermacell™ šuvju špaktelei jābūt iespiestai
dziļi šuvēs. Lai sasniegtu abpusēju malu
saķeri, špakteli spiež pret vienu plāksnes
malu un velk uz pretējo malu («skujiņā»).
Ja šuves nav atbalstītas, špaktele plāksnes
aizmugurē var uzbriest.
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.

fermacell™ šuvju špakteles patēriņš plāksnēm telpas augstumā
Plākšņu biezums, mm

Patēriņš, kg
uz fermacell laukuma m²

uz šuves esošo metru

10

0,1

0,2

12,5

0,2

0,2

15

0,3

0,3

18

0,4

0,5

Plākšņu šuvju špaktelēšana vienmēr jāveic tikai būvlaukumā.
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Sausās apdares mala
fermacell® plāksnes ir pieejamas arī ar
šaurām malām (TB mala). Malas profils ir
nedaudz slīpi nolīdzināts ar fazīti plāksnes
malas.
Pielietošanas jomas:
·	Iekšējās sienas
·	Griesti
·	Jumta spāru apšuvumi
Priekšrocības:
·	Ātra fermacell® plākšņu klāšana bez
šuvēm
·	Vienkārša plakanu virsmu veidošana
·	⅔ no savienošanas līdzekļiem tiek pārklāti vienā darbībā ar šuves aizpildīšanu
Šuvju veidošana
Katras divas plāksnes ar TB malu tiek
savienotas ar saduru. Sastiprina, neiespriegojot ar parastajiem savienošanas
līdzekļiem un parastos attālumos.

TB malas zonā jāievieto šuves lente. Tā var
būt pašlīmējošā armatūras lente fermacell™ Armierungsband TB. Armatūras lente
pirms špaktelēšanas tiek pielīmēta pie
sausās apdares malas. Fermacell™ šuvju
pildviela caur armējuma lentes acīm tiek
iespiesta šuvē, pilnībā aizpildot saplacinājuma zonu. Alternatīvi var izmantot
papīra armējuma sloksni fermacell™
Papier-Bewehrungsstreifen. To špakteles
pamatnē ievieto pirmās špaktelēšanas
posmā.
Kad šuves pildviela ir izžuvusi, šuves zona
atkarībā no vēlamā kvalitātes līmeņa tiek
nogludināta ar otro špakteles slāni. Šuvju
aizpildīšanai izmanto šuvju špakteli fermacell™ Fugenspachtel.
Klāšana
fermacell® plāksnes ar TB malu klāj bez
atgriezumiem, veidojot savienojumus.
·	Plākšņu nobīde viena no otras ≥ 200 mm
·	Krustveida šuves nav pieļaujamas!

Šuvju un stiprināšanas līdzekļu špaktelēšanai izmanto tikai fermacell™ šuvju
špakteļmasu saskaņā ar šeit aprakstītajām apstrādes instrukcijām. Daudzslāņu
apšuvumiem pirmo slāni var veidot no
plāksnēm bez TB malām un nav nepieciešams veidot šuves.
Otrs slānis var būt no karkasa konstrukcijas neatkarīgi nostiprināts 12,5 mm
fermacell® plākšņu pirmajā slānī, izmantojot izplešanās skavas. Ja pirmais slānis
ir veidots no 10 mm fermacell® plāksnēm,
abiem slāņiem ir jābūt piestiprinātiem pie
karkasa konstrukcijas.
Ja apakšējā slānī tiek izmantota TB mala,
saplacinātajai zonai, ja ir noteiktas skaņas
un ugunsdrošības prasības, jābūt piepildītai ar fermacell™ šuvju špakteļmasu.
Piegriežot, var izmantot «zāģēšanas»,
«iegriešanas un laušanas» metodes.

Plākšņu raksturlielumi

fermacell™ šuvju špakteles patēriņš

Plākšņu biezums:

10 mm vai 12,5 mm

Plākšņu izmērs:

1500 × 1000 × 10 mm

4 x TB mala

0,35 kg/m²

2000 × 1200 × 12,5 mm

4 x TB mala

0,3 kg/m²

2500 × 1200 × 12,5 mm

2 x TB mala

0,2 kg/m²

Citi izmēri pieejami pēc pieprasījuma.

Šuvju varianti TB

1. šuvju variants: divas rūpnieciskas TB malas ar
armējuma lenti (Armierungsband TB) un fermacell™
šuvju špakteļmasu

2. šuvju variants: divas rūpnieciskas TB malas
stiklšķiedras vai papīra armējuma sloksnes un
fermacell™ šuvju špakteļmasa

3. šuvju variants: viena rūpnieciska TB mala un
viena uz vietas piegriezta mala un fermacell™ šuvju
špakteļmasa
Šuves platums atkarībā no plāksnes biezuma (skatīt:
«Špakteles šuve»)
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Šķērsšuvju veidošana

Deformācijas šuves

Tā kā horizontālie savienojumi var vājināt
sienas stabilitāti un parasti rada papildu
izmaksas, no tiem ir jāizvairās vai jāsamazina. Ja tie tomēr ir nepieciešami, rīkojas
šādi:

Deformācijas šuves (konstrukcijas nepārtraukta atdalīšana) fermacell konstrukcijās
ir nepieciešamas tikai tur, kur deformācijas šuves ir ēkas karkasā. Tās pārņem tādu
pašu deformācijas spēju.

Sienas, nenesošās
Sienām ar vienslāņa apšuvumu katrā
sienas pusē vēlams, lai šķērsvirziena šuves
tiktu izvietotas augšējā sienas laukumā, un
savienojuma veidošanu var veidot kā līmes
šuvi, špakteles šuvi vai ar tiešu saduru,
izmantojot TB malu.

Apšuvuma pārtraukšana
Tā kā koka karkasa konstrukcijas un
fermacell apšuvuma dažādās izplešanās
un saraušanās īpašības pie gaisa mitruma izmaiņām ir atšķirīgas, ir jāparedz
apšuvuma pārtraukums (atvērts plākšņu
savienojums, nešpaktelēts, nelīmēts). Ideālā gadījumā šai atdalīšanai vajadzētu būt
neredzamās vietās, piemēram, aiz šķērsvirziena sienas savienojuma. Maksimālie
attālumi ir parādīti tabulā.

Divslāņu vai daudzslāņu apšuvumu gadījumā katrā sienas pusē neatkarīgi no būvfizikālajām prasībām apakšējie slāņi vienmēr
tiek savienoti ar tiešu saduru.
Ārējā apšuvuma slāņa savienojumu
veidošanai var izmantot gan līmes šuvju,
gan špakteles šuvju tehnoloģiju, kā arī TB
malu. Daudzslāņu apšuvumam starp augšējo un apakšējo plāksnes slāni jāievēro
šuvju nobīde ≥ 200 mm.
Sienas, nesošās/stabilizējošās
Skatīt 2.4. sadaļu «Piestiprināšana»,
«Horizontālā sadura», 106. lpp.

Ja konstrukcijā izmanto fermacell®
plāksnes un koka paneļus, atdalīšana ir
nepieciešama arī fermacell plāksnēm, jo
abu plākšņu materiālu garumu izmaiņas
mainīgā telpas klimatā atšķiras. Tās ierīko
attālumos ≤ 6 m un attiecas uz
·	sienu konstrukcijām ar fermacell apšuvumu tieši uz koka paneļiem un
·	asimetriskām sienu konstrukcijām ar
koka paneļiem (izņemot koksnes mīksto
šķiedru) vienā pusē un fermacell® plāksnēm otrā pusē.
Tas neattiecas uz ārsienu konstrukcijām ar
fermacell® Powerpanel HD plāksnēm vienā
pusē un fermacell® plāksnēm otrā pusē, jo
šiem abiem materiāliem ir līdzīga izplešanās un saraušanās reakcija.

Maksimālais apšuvuma pārtraukuma attālums koka karkasa konstrukcijā

fermacell šuvju
tehnoloģija

Sienu konstrukcijas, sienu apšuvumi un montāžas sienas

Griestu konstrukcijas, piekaramie griesti,
griestu un jumta spāru apšuvumi

Špakteles šuve

10 m

8m

Līmes šuve

15 m

10 m
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2.6. Sienas plaknes būvniecība
·	Montāžas norise
·	Saliekamās sienas

Montāžas norise
Montāžas norise ar fermacell® plāksnēm
Sagatavoto koka rāmi vai atsevišķos
kokmateriālus izkārto un novieto uz darba
galda. Virsū uzliek piegrieztas fermacell®
plāksnes un piestiprina ar piemērotiem
stiprināšanas līdzekļiem.

·	Elementu saduras
·	
fermacell™ briestošā java

nas. Līmes sasaistīšanās procesa kritiskais
laiks ir no 4 līdz 12 stundām pēc uzklāšanas. Šajā laikā sagatavotos elementus
nedrīkst kustināt!

Saskaņā ar aizsardzības pret laika apstākļu
iedarbību un ugunsdrošības prasībām
plākšņu savienojumi tiek blīvi saspiesti.

Špakteles šuvju gadījumā špaktelēt drīkst

fermacell® Powerpanel HD plāksnes gludā

tikai pēc tam, kad ir veikti plaknes montāžas darbi.

puse ir redzamā puse. Uz plāksnes ir
uzdrukāts arī marķējums. Šī uzdruka
ir veidota kā šaura nepārtraukta sloksne plāksnes vidū, kas vienlaikus ir arī
orientējošs palīglīdzeklis 625 mm karkasa
konstrukcijas rastra izmērs stiprināšanas
līdzekļu ievietošanai.

Ja izmanto ļoti lielus plākšņu formātus
(maksimāli 2540 × 6200 mm), ieteicams
pārvietot ar vakuuma pacēlāju. Tagad
vienpusēji apšūto paneli, kas atrodas uz
galda, ar pagriešanas ierīci (pagriežamo
galdu) var pagriezt; ja nepieciešams, šim
nolūkam izmanto montāžas siksnas.

Montāžas norise ar fermacell®
Powerpanel HD
Atkarībā no būves etapa šie sienu paneļi
ir pilnībā slēgti – ārējais un iekšējais
apšuvums un atbilstošā izolācija – vai arī
tikai ar ārējo apšuvumu Powerpanel HD
formā. Šajā gadījumā iekšdarbi tiek veikti
būvlaukumā.

Atkarībā no būvfizikālajām prasībām
papildus instalācijām un siltumizolācijai ir
nepieciešams uzstādīt arī tvaika barjeru.
Jāpievērš uzmanība tam, lai savienojumi
un ietaises būtu blīvi.

Būtībā vispirms samontētos koka rāmjus
vai atsevišķos koka rāmja elementus
izkārto un novieto uz darba galda un pēc
tam rīkojas šādi:

Ja fermacell® plāksnei ir jāizveido vēja vai
gaisa necaurlaidīgs slānis (saskaņā ar DIN
4108 7. daļu), plākšņu savienojumus veido
uz koka statņiem kā līmes vai špakteles
šuves. Ja tiek izmantota līmes šuves tehnoloģija, transportēšana uz būvlaukumu
var notikt tikai pēc šuves līmes sacietēša-

Metodika abpusēja apšuvuma gadījumā
1. fermacell® Powerpanel HD novieto uz
koka rāmja un tā piestiprina ar atbilstošiem savienošanas līdzekļiem (skatīt arī
2.11. sadaļu «Powerpanel HD ārējais apšuvums», 146. lpp.) Plāksnēm pilnībā jāpieguļ
pie koka karkasa konstrukcijas.
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2. Paneli uz darba galda pagriež ar pagriešanas ierīci (pagriežamo galdu). Ja nepieciešams, šim nolūkam izmanto montāžas
siksnas.

Metodika vienpusēja apšuvuma gadījumā
1. fermacell® Powerpanel HD novieto uz
koka rāmja un tā piestiprina ar atbilstošiem savienošanas līdzekļiem.

3. Pēc būvelementu montāžas dobumā
(siltumizolācija, instalācijas, iespējams,
tvaika barjera):
Iekšpuses apšūšana: To var izdarīt ar fermacell® plāksnēm. Šos secīgos apšuvuma
veidošanas darbus ir ieteicams veikt no
vienas puses, lai, izmantojot mazākas
fermacell® plāksnes, kas savienotas kopā
ar līmes šuves tehnoloģiju, aizsargātu
darbvirsmas no notraipīšanas ar līmi,
kas neizbēgami izkļūst no šuvēm. Turklāt
tiek novērsti fermacell® plākšņu virsmas
bojājumi, kam būtu nepieciešama papildu
špaktelēšana.

2. Sienas paneļu izvietošana un pārbaudītās šuvju tehnoloģijas izpilde uz fermacell®
Powerpanel HD plāksnēm.
Atkarībā no būvfizikālajām prasībām
ārsienu konstrukcijās papildus instalācijām un siltumizolācijai ir nepieciešams
uzstādīt arī tvaika barjeru. To tad uzstāda
iekšpusē pirms siltumizolācijas. Ir absolūti
nepieciešams pārbaudīt, lai savienojumi un
ietaises būtu vēja un lietus necaurlaidīgi.
Ja iekšējam klājumam ir jāizveido vēja vai
gaisa necaurlaidīgs slānis (saskaņā ar DIN
4108 7. daļu), tad visi plākšņu savienojumi
jāveido uz koka statņiem vai atbalstu.

4. Sienas paneļu izvietošana un pārbaudītās šuvju tehnoloģijas izpilde uz fermacell®
Powerpanel HD plāksnēm.

Saliekamās sienas
Izgatavojot rūpnieciski, sienām ir jāņem
vērā transportēšanas un montāžas slodzes. Tāpēc projektēšanā jāņem vērā sienu
transportēšana, pacelšana un pārvietošana. Pacēlājiem jābūt aprīkotiem ar atbilstošiem pacelšanas punktiem. Papildus
tam ir jāievēro 2.4. sadaļā «Stiprināšanas
līdzekļi», 1104. lpp., norādītā informācija
attiecībā uz stiprināšanas līdzekļiem saliekamajām sienām.

Elementu saduras
Elementu saduras ar fermacell® plāksnēm
Būtībā elementiem jābūt stingri savienotiem vienam ar otru tā, lai uz apšuvumu
neiedarbotos nekādi papildu spēki. Savienojums tikai ar fermacell apšuvumu nav
pietiekams. Fermacell šuve nedrīkst atrasties uz elementa šuves. Špakteles šuve
elementu sadurā ir jāpastiprina ar auduma
lenti fermacell™ Gewebeband. Daudzslāņu
apšuvuma gadījumā šuves jāveido ar nobīdi
≥ 200 mm attiecībā pret elementa šuvi.

Powerpanel plākšņu montāža:
Montāžas laikā nestaigāt pāri fermacell® Powerpanel HD plāksnēm, kas novietotas uz koka rāmja, drīkst noslogot tikai atbalstītās vietās! Pretējā gadījumā var
rasties neatpazīstamas plaisas, kas vēlāk apdraud nepieciešamo aizsardzību pret
laika apstākļu iedarbību.

Grozāmais galds

Celtņa transports būvlaukumā

Montāža būvlaukumā
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Elementu saduras sienās
Ja iespējams, sienu elementi jāizgatavo
viengabalaini, lai sienu virsmās nebūtu nepieciešamas vertikālās elementu saduras.
Ja elementu saduras nevar noslēpt (piemēram, aiz šķērsvirziena sienas savienojuma), jāņem vērā iepriekš minētie principi.

Elementu saduras ar fermacell®
Powerpanel HD
Būtībā elementiem jābūt stingri savienotiem vienam ar otru tā, lai uz apšuvumu
neiedarbotos nekādi papildu spēki. Savienojums tikai ar fermacell apšuvumu nav
pietiekams.

Elementu saduras griestos un jumta
elementos
Griestu un jumta elementu saduru gadījumā ieteicams arī pārtraukt fermacell
apšuvumu un, piemēram, izveidot ēnas
šuvi. Var veidot vienslāņa, nepārtrauktu
fermacell apšuvumu uz latām, ja elementi
ir savstarpēji stingri savienoti.

fermacell šuve nedrīkst atrasties uz
elementa šuves. Tas nozīmē, ka viena
elementa apšuvumam jāsniedzas līdz
blakusesošā elementa malas statnim.

Vienslāņa apšuvumam latas uzstāda
būvlaukumā un sastiprina ar elementu
sadurām.
Horizontālās elementu saduras
Horizontālās elementu saduras stāvu savienojumos kāpņu telpā ir neizbēgamas. Ir
jārēķinās, ka sakarā ar lielo kokmateriālu
īpatsvaru šajās zonās palielināsies rukuma
pakāpe. Tāpēc ir ieteicams šo šuvi veidot
redzamu, piemēram, kā šuvi ar hermētiķi
(akrila šuvi) vai ēnas šuvi. Horizontālo
elementu sadurām, piemēram, bēniņos pie
frontona sienām, tiek ņemti vērā ievades
principi.

Griestu sadura
Koka siju griestu zonā koksnes daudzuma
uzbriešanas un saraušanās dēļ (pārseguma nesošā sija, griestu sijas un apakšējais
vainags) ir jāņem vērā apmēram 10 mm
horizontālā šuve. Montāžas laikā šo šuvi
pārklāj ar iepriekš saspiestu blīvēšanas
lenti.
Dažādi konstruktīvi pasākumi var samazināt koksnes uzbriešanas un saraušanās
radītās kustības. Tāpat griestiem var
izmantot noteiktas griestu sistēmas vai
kokmateriālus, kas šādas kustības gandrīz
pilnībā izslēdz.
No deformācijas šuves griestu savienojuma zonā var atteikties tikai tad, ja
fermacell® Powerpanel HD plākšņu ciešais
apšuvums (šuves platums ≤ 1 mm) ir
pastāvīgi neierobežots!

fermacell™ briestošā java
Koka būvju pagrabu un pamatnes plākšņu
savienošanai izmanto fermacell™ briestošo
javu.
fermacell™ Quellmörtel ir briestoša cementa java, kas paredzēta dobumu starp
pamatnes plāksni un koka statņu sienu
aizpildīšanai (uzbriešanas līmenis: aptuveni 5%). Tā apjoms nesamazinās un pēc
sacietēšanas pārņem visa sienas laukuma
slodzes pārnešanu gruntī. Maksimālais
slāņa biezums ir 40 mm. Būvniecības
prakse liecina, ka minimālajam slāņa
biezumam jābūt vismaz 5 mm.
Prasības
Saskaņā ar VOB 19334 – Namdaru un
kokapstrādes darbi – apakšējos vainagus,
sienas un tamlīdzīgi uz monolītām pamatnēm visā garumā ir stingri jānostiprina.
Uzdevumi
Mezglam vai saskarnei ir jāpilda dažādas
funkcijas:
·	Vertikālo slodžu uzņemšana un novadīšana pagraba sienā vai grīdas plāksnē
·	Pagraba griestu un pamatu plāksnes
pielaižu kompensēšana
·	Funkcionāli viegla montāža
·	Grīdas logu un ieejas durvju slodžu
noņemšana
·	Siltuma aizsardzības uzturēšana (izvairīties no termiskajiem tiltiem)
·	Aizsardzība pret kukaiņu un mazo dzīvnieku iekļūšanu
·	Optisko prasību izpilde pārejās no koka
uz monolīto konstrukciju
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Sienu elementu pozicionēšana, ielāgošana un
atbalstīšana

fermacell™ briestošās javas samaisīšana

Būvelementu šuves mehāniska aizpildīšana

Lietošanas joma
Betona grīdas plātnei ir pielaides. Mūros
parasti tās kompensē ar dažāda biezuma
javas šuvēm. Koka būvēs ar koka paneļu
elementiem tas nav iespējams. Līdz ar
to augstuma atšķirības starp pamatu un
sienas apakšējo vainagu ir jāizlīdzina vēlāk.
Ir divi dažādi varianti.

Pateicoties savam īpašajam sastāvam, fermacell™ Quellmörtel ir ārkārtīgi stabila un
papildu augstajai stiprībai (> 10 N/mm²) ir
arī īpaša uzbriešanas spēja. Šī uzbriešanas
spēja kompensē parasto materiālu saraušanos un nodrošina koka statņu sienas
pilnīgu slodzes pārnešanu. Jāizvairās no
ātras triecienveida uzkaršanas.

statņu sienām.

1. Java zem sienas apakšējā vainaga.
Zem sienas paliek atstarpe ≥ 20 mm. Ja
atstarpe ir šaurāka, diez vai ir iespējams
tīri un pilnīgi aizpildīt spraugu zem sienas
apakšējā vainaga ar javu. Šajā metodē zem
elementiem, kas paredzēti sienu elementu
izlīdzināšanai, novieto atsevišķas starplikas
plāksnes vai paliktņus. To vienīgais mērķis
ir izlīdzināt sienas elementus horizontāli
montāžas laikā. Tad vēl pirms pārseguma
klāšanas plaisu aizpilda To vēlams izdarīt
ar fermacell™ briestošo javu. Tas nodrošina
spēcīgu savienojuma aizdari.

2. Paliktņi
Papildus javas paklāšanai ir iespējams arī
sienu elementus izturīgi pret spiedienu
atbalstīt ar paliktņiem noteiktos attālumos. Statiskajā aprēķinā konstruktoram
ir jānosaka paliktņu attālums (625 mm vai
1200 mm), kā arī nepieciešamā paliktņa
spiešanas virsma.

Pēc tam telpu starp elementu un pamatu
plāksni piepilda ar fermacell™ briestošo
javu.
Šim nolūkam pamatnei jābūt stingrai,
stabilai un bez putekļiem un netīrumiem.
Pirms pildīšanas stipri uzsūcošas virsmas
ir jāpiesūcina.

Tam jābūt pietiekami izturīgam: izgatavots no 3. klases pretestības koksnes, vēl
labāk no metāla, plastmasas vai cementa
materiāliem, jo paliktņi paliek zem koka

Sienu elementi vispirms tiek iestatīti ar koka vai plastmasas blokiem, un tad tukšā
telpa tiek piepildīta ar fermacell™ briestošo javu.

Javas sūkņi javas ievadīšanai zem apakšējā vainaga
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2.7. Savienojumu detaļas
·	Būvelementu savienojumi/šuvju veidošana
·	Šuvju veidošanas iespējas

Būvelementu savienojumi/
šuvju veidošana
Visās ēkās ir dažādi būvelementu savienojumi, piemēram, siena ar sienu vai siena ar
griestiem u.c. Ja visi būvelementi ir izgatavoti no fermacell® plāksnēm, ir vairāki veidi,
kā veidot šuves starp fermacell plāksnēm
būvelementu savienojumu zonā.
Pamatprincipi ir:
·	Ievērot ugunsdrošības, skaņas un siltuma izolācijas prasības būvelementiem
(sienām, griestiem) arī būvelementu
savienojumos.
·	Nodrošināt, lai tvaika un gaisa necaurlaidīgais slānis būtu cieši savienots, īpaši
ārējiem būvelementiem.
·	Savienojumus veidot ciešus ar piemērotiem materiāliem (piemēram, pašlīmējošām blīvēm vai malu izolācijas sloksnēm), lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas
ugunsdrošības un skaņas izolācijas
prasības sienām (nesošajām vai nenesošajām).
·	Konstrukcijām ar ugunsdrošības prasībām vienmēr izmantot neuzliesmojošus
blīvējošus materiālus vai rīkoties saskaņā ar DIN 4102, 4. daļas 4.10.5. punktu.

·	
fermacell® Vapor savienojumu detaļas

montāžas sienu, ir šādas iespējas, kas aprakstītas turpmāk. Savienojot ar dažādiem
būvmateriāliem, kā arī ēkas karkasa kustību gadījumā, vienmēr jāveic atdalīšana.

Būvelementu savienojumi

Tā kā mainīgā telpas klimatā ar fermacell®
plāksnēm apšūtajām koka statņu sienām
(piemēram, KVH ar koksnes mitruma
saturu ≤ 18%) ir garuma izmaiņas (stiepšanās un saraušanās), tas ir jāņem vērā arī
savienojumos.

apt. 150 mma

pt

50

m

m

Jumta spāre – griesti

apt. 150 mm

Griesti pie sienas

ap

t.

15

0m

m

Jumta spāre pie
bēniņiem/ēkas
spārna siena

Savienojot fermacell® plāksnes ar viena vai
vairāku slāņu fermacell sienu apšuvumu un

Norādījums:
Karkasa konstrukciju neievadīt tieši savienojuma stūrī – vienmēr ievērot
attālumu.

.1

Špaktelētas šuves
varianti:
Savienojuma profils
magic corner

apt. 150 mm
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Šuvju veidošanas iespējas

Šuvju špaktele

Blīvējošā lente/apaļa aukla

Atdalošā sloksne

Elastīgs hermētiķis

5-9 mm

Tiešā sadura

≥ 5 mm

Šuvju špaktele uz atdalošo sloksni
1. Uzklāj atdalošo sloksni (piemēram, PE foliju, līmes
lenti vai ieeļļotu papīru)
2. Šuves platums atkarībā no plāksnes biezuma (skatīt
2.5. sadaļu «Šuvju tehnoloģija», sākot no 110. lpp.)
3. Špaktelē ar fermacell™ šuvju špakteli
4. Lieko atdalošo sloksni nogriež ar asu nazi

Elastīgs hermētiķis
1. Šuves platums atkarībā no izmantotā elastīgā hermētiķa (pie pastāvīgas deformācijas uzņemšanas ≥
20%: šuves platums ≥ 5 mm;
≥ 15%: šuves platums ≥ 7 mm)
2. Plāksnes malas gruntēšana
3. Šuvi pilnībā piepilda ar elastīgu hermētiķi

Divu plākšņu tieša sadura
1. Plāksnes mala ar asām malām un pilnīgi taisni
savienota ar tiešu saduru. Šuvošana ar elastīgi
plastisku materiālu šeit nav piemērota

Nošpaktelē atdalošo sloksni

Ar elastīgu blīvējuma materiālu
Elastīgā šuvošana ar blīvējošo lenti/apaļo
auklu ir piemērojama šādām savienojuma
detaļām:
· siena – siena (iekšējais stūris)
· siena – griesti
· Jumta spāre – siena
· Savienojums ar citiem būvelementiem

Plāksnes ar asām malām savienotas ar
tiešu saduru.
fermacell plākšņu ar asām malām savienošana ar tiešu saduru pielietojama šādām
savienojumu detaļām:
· siena – siena (iekšējais stūris)
· siena – griesti
· Jumta spāre – siena

Šis savienojums ir piemērots šādām virsmu apdarēm:
· Tapetes
· Flīzes

Šis savienojums ir piemērots šādām virsmu
apdarēm:
· Tapetes
· Flīzes
· Plānais struktūrapmetums
· Krāsota virsma

Atdalošās sloksnes špaktelēšana pielietojama šādām savienojumu detaļām:
· siena – siena (iekšējais stūris)
· siena – griesti
· Jumta spāre – siena
Šis savienojums ir piemērots šādām virsmu apdarēm:
· Tapetes
· Flīzes
· Plānais struktūrapmetums
· Krāsota virsma
Piezīme:
Šajā šuvju tehnoloģijā iekšējā stūrī rodas
atdalošās sloksnes neliels plīsums.

Piezīme:
Krāsotām virsmām regulāri šuvē jāklāj
hermētiķis (apkopes šuve)

Šuvojot, jāņem vērā hermētiķa ražotāja lietošanas instrukcijas. Ja tiek izmantota blīvējošā lente, tas nodrošina, ka hermētiķim
ir tikai divpusēja saķere.
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Ārējais stūris ar līmes šuvi

Līmes
šuve

Plāksne, piespiežot
pastumta
Elastīga
atdalošā sloksne
(daļēji ar līmi)

Šuvju špaktele
0,5-1 mm

Atdalošā sloksne
Papīra lente stūrim

Ārējais stūris ar špakteles šuvi

5-9 mm
fermacell™
šuvju
špaktele

Tieša sadura ar elastīgu atdalošo sloksni
1. Uzklāj atdalošo sloksni (pašlīmējoša apmetuma
nobeiguma lente)
2. Plāksnes mala ar asām malām un pilnīgi taisni
savienota ar tiešu saduru.
3. Lieko atdalošo sloksni nogriež ar asu nazi

Piešpaktelēšana pie sadalošās sloksnes un armēšana
1. Uzklāj atdalošo sloksni (piemēram, PE foliju, līmes
lenti vai ieeļļotu papīru)
2. Šuves platums atkarībā no plāksnes biezuma (skatīt
2.5. sadaļu «Šuvju tehnoloģija», sākot no 110. lpp.)
3. Špaktelē ar fermacell™ šuvju špakteli
4. Špakteli atstāj sacietēt
5. Lieko atdalošo sloksni nogriež ar asu nazi
6. Aizšpaktelē papīra lenti

12,5 mm plāksnei

5-9 mm

Ārējais stūris ar TB plāksni (fermacell TB)

fermacell™
šuvju
špaktele

Iekšējo stūri vienmēr veidot kustīgu!
5 mm

Tieša sadura ar elastīgu atdalošo sloksni
Savienošana ar tiešu saduru pielietojama
šādām savienojumu detaļām:
· siena – siena (iekšējais stūris)
· siena – griesti
· Jumta spāre – siena
· Savienojums ar citiem būvelementiem
Šis savienojums ir piemērots šādām virsmu
apdarēm:
· Tapetes
· Flīzes
· Plānais struktūrapmetums

Špaktelēt un armēt
Špaktelēšana un armēšana ar fermacell™
papīra armatūras lenti ir piemērojama
šādām savienojumu detaļām:
· siena – siena (iekšējais stūris)
· siena – griesti
· Jumta spāre – siena
· Jumta spāre – bēniņi
· Jumta spāre – griesti
Šis savienojums ir piemērots šādām virsmu apdarēm:
· Tapetes
· Flīzes
· Plānais struktūrapmetums
· Krāsota virsma
Piezīme:
Šajā šuvju tehnoloģijā iekšējā stūrī rodas
atdalošās sloksnes neliels plīsums. To
nosedz, uzklājot papīra lenti.

Ārējie stūri
Ārējos stūros abas fermacell® plāksnes jāpiestiprina pie vienas un tās pašas karkasa
konstrukcijas. Tas pats attiecas uz stūru
veidošanu pie logu un durvju ailām.
Šis savienojums ir piemērots šādām virsmu apdarēm:
· Tapetes
· Flīzes
· Plānais struktūrapmetums
· Krāsota virsma
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Savienojuma detaļas – hermētiski savienojumi ar fermacell® Vapor
Griestu savienojums
Griestu savienojuma zonā jānodrošina
konkrētā gaisa necaurlaidības līmeņa uzturēšana. Praksē to var īstenot, izmantojot
piemērotas blīvēšanas membrānas (difūzijai atvērtas vai mainīgas tvaika barjeras).
Izpildes iespējas ir ļoti dažādas; viena ir
parādīta detalizēti.

Cokola savienojums
Pāreja no grīdas plātnes vai pagraba griestiem uz ārsienu ir noblīvēta ar piemērotu
līmlenti. Līmēšana notiek zem gatavās
grīdas. Ja tiek veidota instalācijas virsma,
blīvē aiz tās.
Saskaņā ar DIN 4108-7: 2001-08 «Ēku
hermētiskums, prasības, projektēšanas
un ieviešanas ieteikumi un piemēri»
ģipša šķiedru plāksnes tiek uzskatītas par
gaisa necaurlaidīgām. Normatīvā prasība
attiecībā uz šuvju veidošanu, lai nodrošinātu plātņu hermētiskumu, ir atbalstīta un
neatbalstīta līmes šuve vai špakteles šuve.
Turklāt špakteles šuvēm var nebūt šuvju
pārklāšanas sloksne. Papildu blīvējuma
materiālu, piemēram, membrānu un līmlentes, piemērotība un apstrāde saskaņā
ar ražotāja norādījumiem.
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Ārējais stūris
Gaisa necaurlaidību saliekamo koka paneļu sienu ārējā stūrī var sasniegt, piemēram, ar atbilstošām saspiestām blīvēšanas
lentēm, ievērojot attiecīgu saspiešanas
pakāpi. Ja tiek veidota instalācijas virsma,
stūri var arī aplīmēt.

Loga savienojums
Koka paneļu sienās iebūvētās daļas,
piemēram, logi vai durvis, ar hermētisko
virsmu parasti ir savienotas ar piemērotām līmlentēm. Ja tiek veidota instalācijas
virsma, blīvē aiz tās.

Ieteikums montāžai:
Instalāciju uzstādīšana vai cauruļu vai ventilācijas sistēmas komponentu ietaises nedrīkst sabojāt fermacell® Vapor laminēto
tvaika barjeru. Urbjot atveres, mēs iesakām, piemēram, urbi bez spiediena atsperes, lai atsperes spriegums nesabojātu laminējumu.
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2.8. Virsmu veidošana iekštelpās
·	Nosacījumi būvlaukumā
·	Virsmas kvalitāte

fermacell® plāksnēm redzamajā pusē
parasti ir slīpēta virsma. Turklāt fermacell®
plāksnēm greenline redzamajā pusē ir uzraksts «greenline» un fermacell® Firepanel
A1 – uzraksts «fermacell® Firepanel A1».

·	Virsmu veidošana
·	Hidroizolācija

ģipša šķiedru/ģipša plāksnēm, piemēram,
plānam vai tekstūras apmetumam, krāsošanai vai flīžu līmei. Jāizmanto gruntējums
ar zemu ūdens saturu. Daudzslāņu sistēmās jāievēro attiecīgo ražotāju noteiktie
žāvēšanas laiki.

Nosacījumi būvlaukumā
Jāņem vērā, ka fermacell® plākšņu mitrumam jābūt mazākam par 1,3%. Plāksnes
mitrums noregulējas 48 stundu laikā, ja
šajā laikā gaisa mitrums ir zemāks par
70% un gaisa temperatūra augstāka par
+15°C. Visiem uzstādītajiem estrihiem un
apmetumiem ir jābūt sausiem. Uz virsmas
nedrīkst būt putekļi.
Pamatnes sagatavošana
Pirms darba uzsākšanas, piemēram,
krāsošanas, tapešu līmēšanas vai flīžu likšanas, jāpārbauda apstrādājamā laukuma
piemērotība. Laukumam, tostarp šuvēm,
ir jābūt sausam, stingram, bez traipiem un
putekļiem.
Īpaši jāņem vērā:
·	Noņemt ģipša, javas u.c. šļakatas.
·	Skrāpējumus, saduru vietas u.c. aizšpaktelēt ar šuvju, smalko vai ģipša virsmu
špakteli.
·	Špaktelētajām vietām jābūt gludām, ja
nepieciešams, tās noslīpē.
fermacell® plāksnes rūpnīcā ir hidrofobētas
no abām pusēm. Papildu gruntēšana vai
grunts pārklājums ir nepieciešams tikai
tad, ja sistēmas nodrošinātājs to pieprasa

Papildus šajā nodaļā aprakstītajiem noteikumiem var piemērot vēl citas tehniskās prasības vai standartus, piemēram,
līgumprocedūras būvdarbu veikšanai
(VOB) C daļa un tajā ietvertos vispārējos
tehniskos līgumu nosacījumus būvdarbiem
(ATV), kā arī dažādu biedrību bukletus,
piemēram, Bundesausschuss Farbe und
Sachwertschutz (BFS).

Virsmas kvalitāte
Konkursu materiālos attiecībā uz sienu
un griestu konstrukcijām bieži tiek lietots
apzīmējums «gatavs krāsošanai» vai tamlīdzīgs, bet nav precīzi noteikta vajadzīgā
virsmas kvalitāte. Tā kā šādi apzīmējumi
nepietiekami raksturo pasūtītāja cerības,
asociācijas Bundesverband der Gipsindustrie e. V. izdotais buklets 2.1. Verspachtelung von Gipsfaser-Platten – Oberflächengüten sniedz skaidrojumu, nosakot četrus
kvalitātes līmeņus, lai projektētājam un
izpildītājam būtu instruments, ar kuru izveidot vienotas un skaidras līgumsaistības.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka fermacell ar līmes
un tradicionālo špakteles šuvi, kā arī ar
sausās apdares malu piedāvā trīs dažādas
šuvju tehnoloģijas, kuru izpildes atšķirības
ir jāņem vērā. Tāpēc šīs četras kvalitātes
klases ir norādītas atsevišķi attiecīgajai
šuvju sistēmai. Fermacell šuvju sistēmu
izpildes pamatā ir pašreizējie fermacell®
plākšņu montāžas noteikumi.
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Parasti pieļaujamajām pielaidēm sienu virsmu līdzenumam piemēro DIN 18202. Saistībā ar 3. kvalitātes līmeni par paaugstinātā
līdzenuma novirzēm saskaņā ar 3. tabulas
7. rindu vienmēr ir jāvienojas līgumā. 4.
kvalitātes līmeņa konkursos līgumā jāvienojas par paaugstinātā līdzenuma novirzēm
saskaņā ar 3. tabulas 7. rindu. Saistībā ar
4. kvalitātes līmeni par paaugstinātā līdzenuma novirzēm saskaņā ar 3. tabulas 7.
rindu vienmēr ir jāvienojas līgumā. Ja darbu
sarakstā nav informācijas par špaktelēšanu,
tiek pieņemts, ka ir vienošanās par 2. kvalitātes līmeni (standarta špaktelējums).
Ja pasūtītājs virsmas kvalitātes novērtēšanai izmanto izkliedētu gaismu vai mākslīgo
apgaismojumu, pasūtītājam ir jānodrošina,
ka vēlamie apgaismojuma apstākļi jau pastāv
darba izpildes laikā. Vēlamie apgaismojuma
nosacījumi ir īpašas prasības, par ko vienojas
līgumā. Ja virsmai netiek noteiktas nekādas
optiskās prasības, statikas vai ugunsdrošības
prasību gadījumā nav nepieciešama šuvju
pamatnes špaktelēšana un redzamo savienošanas līdzekļu špaktelēšana. Priekšnoteikums tam ir, ka plākšņu tiešās saduras šuves
maksimālais platums ir 1 mm (tas neattiecas, ja izmanto plāksnes ar TB malu).
1. kvalitātes līmenis: Q1 ģipša šķiedras
Attiecībā uz virsmām ar zemām optiskām
prasībām, bet kurām ir nepieciešama
špaktelēšana tehnisku vai būvfizikas
iemeslu dēļ (piemēram, blīvēšanas folijai,
flīzēm).
Līmes šuve, špakteles šuve un sausās
apdares mala
Nepieciešamie darbi:
·	Šuvju veidošana un apstrāde saskaņā ar
2.5. sadaļu «Šuvju tehnoloģija», 108. lpp.
·	Redzamo savienošanas līdzekļu špaktelēšana ar fermacell™ šuvju, smalko vai
ģipša špakteli
·	Liekā špakteles materiāla noņemšana
·	Pieļaujamas ar instrumentu saistītas
atzīmes, gropes un grātes
2. kvalitātes līmenis: Q2 – ģipša šķiedra
(standarta špaktelējums)
fermacell konstrukciju virsmas pie šādām
parastām prasībām tiek veidotas 2. kvalitātes līmenī

Līdzenuma noviržu robežvērtības (izvilkums no DIN 18202 3. tabulas)
Mērinstrumenti ar mikrometru robežvērtību uzstādīšanai ar mērīšanas punktu attālumiem (m) līdz
Mērķi

Atsauce

0,1

1.

4.

10

15

6.

Gatavas sienas un griestu apakšējās
daļas, piemēram, apmestas sienas,
sienu apmetums, piekārtie griesti

3 mm

5 mm

10 mm

20 mm

25 mm

2 mm

3 mm

8 mm

15 mm

20 mm

7.

kā 6. rinda, bet ar paaugstinātām
prasībām

Mērīšanas punktu attālums

Mērinstruments ar mikrometru līdzenuma noviržu
noteikšanai

Mērinstrumentu ar mikrometru iestatīšana mērīšanas
punktu attālumam

·	Strukturālie sienu apšuvumi vidējā un
raupjā izpildījumā, piemēram, tapetes
un Raufaser tapetes (graudainība RM vai
RG)
· Matēti, pildes pārklājumi, ko klāj ar rullīti
(dispersijas pārklājumi, plānie apmetumi)
·	Apmetumu apdares slāņi ar graudainību
> 1,00 mm, ja tie ir apstiprināti fermacell®
plāksnēm
2. kvalitātes līmenis neizslēdz redzamu
šuvju iegrimšanu, īpaši izkliedētā gaismā.
Nedrīkst palikt redzami nekādi montāžas
nospiedumi vai rievojumi špaktelē.
Ja nepieciešams, nošpaktelētās virsmas
noslīpē.
Līmes šuve, špakteles šuve un sausās
apdares mala
Nepieciešamie darbi:
·	Šuvju veidošana un apstrāde saskaņā ar
2.5. sadaļu «Šuvju tehnoloģija», 112. lpp.
·	Redzamo savienošanas līdzekļu špaktelēšana ar fermacell™ šuvju, smalko vai
ģipša špakteli
·	Vienmērīga šuvju un savienošanas
līdzekļu aizšpaktelēšana bez rievojuma

3. kvalitātes līmenis: Q3 – ģipša šķiedras
Virsmām, kuru kvalitātes prasības ir
augstākas par parastajām.
Tāpēc par virsmas kvalitāti ir jāvienojas
līgumā atsevišķi vai jānosaka konkursa
noteikumos.
3. kvalitātes līmenis ir piemērots šādām
virsmām:
·	Smalki strukturēti sienu apšuvumi
·	Matēti, nestrukturēti pārklājumi
·	Apmetumu apdares slāņi ar graudainību
> 1,00 mm, ja tie ir apstiprināti fermacell®
plāksnēm
Izkliedētā gaismā redzami nelīdzenumi,
piemēram, šuvju iegrimšana, nav pilnībā
izslēgti, bet nelīdzenumi ir mazāki nekā Q2
kvalitātei.
Atšķirības virsmas struktūrā nedrīkst būt
saskatāmas.
Ja nepieciešams, nošpaktelētās virsmas
noslīpē.
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Līmes šuve, špakteles šuve un sausās
apdares mala
Nepieciešamie darbi:
·	Standarta špaktelējums Q2
·	Ja nepieciešams, plašāka šuvju aizšpaktelēšana
·	Pilnīga virsmas pārklāšana un visas
virsmas asa novilkšana ar fermacell™
smalko vai smidzināmo špakteli LS vai
ģipša virsmas špakteli vai citiem piemērotiem špaktelēšanas materiāliem
4. kvalitātes līmenis: Q4 – ģipša šķiedras
Augstākajai kvalitātei fermacell® plāksnes
parasti špaktelē pa visu virsmu.

Līmes šuve, špakteles šuve un sausās
apdares mala
Nepieciešamie darbi:
·	Standarta špaktelējums Q2
·	Ja nepieciešams, plašāka šuvju aizšpaktelēšana
·	Pilnīga virsmas pārklāšana un visas
virsmas nolīdzināšana (piemēram, ar
slīpēšanas režģi) ar fermacell™ smalko
vai smidzināmo špakteli LS vai ģipša
virsmas špakteli vai citiem piemērotiem
špaktelēšanas materiāliem
·	Nepieciešamais slāņa biezums:
min. 1 mm

Tāpēc par virsmas kvalitāti ir jāvienojas
līgumā atsevišķi vai jānosaka konkursa
noteikumos.

Norādījumi izpildei un projektēšanai*
Attiecībā uz špaktelēšanas sistēmas izvēli,
jo īpaši šuvju lentu (armatūras sloksnes)
izmantošanu, projektējot ir jāņem vērā gan
konstrukcija (piemēram, viena slāņa vai
daudzslāņu apšuvums, plākšņu biezums),
gan būvlaukuma apstākļi un paredzētā
virsmas apstrāde (piemēram, flīžu un
plākšņu segumi, apmetumi, krāsošana/
pārklājumi).
Kvalitātes līmeņu Q2, Q3 un Q4 noteiktās
virsmas kvalitātes sasniegšanas priekšnoteikums ir, ka starp atsevišķiem darba soļiem tiek ievēroti nepieciešamie žāvēšanas
laiki. Virsmas apstrādi (piemēram, krāsot,
līmēt tapetes, apmest) drīkst veikt tikai tad,
kad špakteles materiāls ir sasaistījies un
izžuvis.
*	Izvilkumi no brošūras 2.1, 2010. gada
decembra izdevums, izd. Bundesverband
der Gipsindustrie e. V. (rūpnieciskās ģipša
šķiedru plāksnes)

Par 4. kvalitātes līmeni vienojas šādos
gadījumos:
·	Gludi vai smalki strukturēti sienu pārklājumi, piemēram, spīdīgas krāsotas
virsmas
·	Metāla vai plānas vinila tapetes
·	Augstas kvalitātes nolīdzināšanas metodes
Nelīdzenumi pie šuvēm vairs nedrīkst būt
redzami.
Nav izslēgti dažādi toņi nelielu plašu nelīdzenumu dēļ.

Līmes šuve

Špakteles šuve

Sausās apdares mala
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Virsmu veidošana
1. Virsmu
špaktelēšana
Augstas kvalitātes
virsmu veidošanai ar virsmas
špaktelēšanu
fermacell piedāvā
3 produktus.
Virsmas apdari līdz Q4 kvalitātei var veidot
ar divām gatavām špaktelēm - fermacell™
smalko špakteli un smidzināmo špakteli
LS, vai ar fermacell™ ģipša virsmu špakteli.
Visas špakteles var novilkt līdz nullei.
fermacell™ virsmas špaktele ir piemērota
gan sienu un griestu virsmu špaktelēšanai
iekšdarbos, gan arī šuvju zonu smalkai
špaktelēšanai.
Tās nedrīkst lietot temperatūrā zem +5°C.
Pamatnei jābūt bez putekļiem, sausai
(vairākas dienas vidējais gaisa mitrums ≤
70%), tīrai, stabilai un bez jebkādām smērvielām. Tā kā fermacell® plāksnes jau ir
hidrofobizētas rūpnīcā, nav nepieciešama
papildu plākšņu gruntēšana.
Turklāt var izmantot piemērotas, parastās
virsmas špakteles, kas tiek lietotas saskaņā ar špakteles ražotāja instrukcijām.
Ja ir paredzēti ar mitrumu saistīti darbi,
piemēram, slapjā estriha klāšana vai
slapjā apmešana, špaktelēšanas darbus
drīkst veikt tikai pēc to izžūšanas. Ja tiek
klāts karstais/šķidrais asfalts, špaktelēšanas darbus veic tikai pēc tā atdzišanas.
Fermacell™ virsmas špakteles efektīvai
klāšanai izmantojiet fermacell™ platos
špaktelēšanas instrumentus, špakteli vai
gludināšanas ķelli.

fermacell™ smalkās špakteles un smidzināmās špakteles LS lietošana
fermacell™ smalko špakteli var lietot tieši
no spaiņa bez iepriekšējas sagatavošanas.
Baltā lietošanai gatavā dispersijas špaktele
satur ūdeni un ļoti smalki samaltu augstas
tīrības pakāpes dolomīta marmoru. To klāj,
cik vien iespējams, plāni. Slāņa biezumam
vienā darba operācijā jābūt mazākam par
0,5 mm.

uz augšu. Kā rīku mēs iesakām fermacell™
plato špakteļlāpstiņu. Gludināšanu veic
ar nelielu spiedienu šuves vai galvenās
gaismas virzienā.

Ar 250 mm špakteļlāpstiņu uzklāto
materiālu var asi novilkt vēlreiz. Šī darba
metode nodrošina, ka nerodas uzklātās
fermacell™ smalkās špakteles pārklājumu
vietas.

fermacell™ montāža
Ģipša virsmu špaktele
Ar sveķiem bagātinātā pulverveida fermacell™ ģipša virsmu špaktele tiek sajaukta
uz vietas būvlaukumā saskaņā ar instrukcijām uz iepakojuma.

Slāņa biezumu ≥ 0,5 mm veido vairākos
soļos.
Turklāt iepriekšējam špakteles slānim ir
jābūt izžuvušam.
Mašīnapstrādei ieteicams izmantot fermacell™ smidzināmo špakteli, kuras konsistence ir piemērota mehāniskai apstrādei.
To var izmantot, arī špaktelējot ar roku.
Efektīva smidzinātāja un fermacell™ smidzināmās špakteles kombinācija ir īpaši
noderīga lieliem laukumiem, piemēram,
komercplatībās, renovācijā, jaunbūvēs,
pārbūvēs un piebūvēs. Virsmu pārklāšanai
piemēroti ir konveijera vai bezgaisa-augstspiediena smidzinātāji, piemēram, no
ražotāja Wagner: HC 940 (45) vai HC 960
(55), uzņēmums Graco: Mark V, Mark VII,
Mark X vai līdzīgi.
Pilnīga virsmas špaktelēšana: Vienmērīgi
izsmidzina ļoti plānu špakteles slāni (≤
0,5 mm) garās joslās no griestiem līdz
grīdai. Pirms gludināšanas noklāj aptuveni
20–30 m². Lai izvairītos no iespējamās
viļņu veidošanās un samazinātu slīpēšanas
darbu, ieteicams labāk izsmidzināt 2 reizes
plānu nekā 1 reizi biezu slāni. Jo ilgāks
laiks paiet starp smidzināšanu un gludināšanu, jo labāks ir piepildīšanas efekts.
Pirms otrā špakteles slāņa uzklāšanas
pirmajam slānim jābūt pilnīgi izžuvušam.
Gludināšanu pēc iespējas veikt no apakšas

fermacell™ smalko špakteli vai smidzināmo
špakteli var pārklāt ar dispersijas, akrila,
lateksa, silikāta un silikona sveķu krāsām.
Nav saderīga ar epoksīda krāsām un
pārklājumiem.

fermacell™ ģipša virsmu špaktele sacietē
slāņa biezumā līdz 4 mm, neiegrimstot un
neplaisājot, un ir piemērota arī dekoratīvo špakteles tehniku veidošanai. Ja
fermacell™ ģipša virsmu špakteli vienā
etapā klāj 1 līdz 4 mm biezumā, veidojot
špakteles šuves un izmantojot sausās apdares malu ar fermacell™ armēšanas lenti
TB, šuvi nepieciešams armēt ar auduma
lenti fermacell™ Gewebeband. Skatīt arī
«Plānie apmetumi» 129. lpp.
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Pēcapstrāde
Pēc lietošanas fermacell™ plato špakteļlāpstiņu var viegli notīrīt ar ūdeni un roku
suku. Pēc tam atsperu tērauda asmeni
rūpīgi nožāvē, lai izvairītos no rūsas veidošanās.
Slīpēšana
Nepieciešamības gadījumā nelielus
nelīdzenumus var viegli noņemt ar rokas
vai roktura slīpētāju. Šim nolūkam ir
piemērots vai nu slīpēšanas režģis, vai
smilšpapīrs ar graudainību P100 līdz P120,
iespējams arī smalkāks graudu izmērs
atkarībā no kvalitātes līmeņa. Slīpējot, valkājiet sejas masku un aizsargbrilles. Pirms
turpmākās virsmas apdares notīra slīpētās
virsmas un, ja nepieciešams, nogruntē.

2. Plānie apmetumi
Ja fermacell virsmas tiek pārklātas
ar plāno apmetumu (slāņa biezums
no 1 līdz 4 mm),
veidojot špakteles šuves un izmantojot sausās apdares
malu ar fermacell™ armēšanas lenti TB,
šuvi nepieciešams armēt ar auduma lenti
fermacell™ Gewebeband. To neiespriegojot,
pielīmē ar balto līmi (PVAC līmi) ar slodzes
klasi D3. Līmes šuvei un sausās apdares
malai ar armējuma sloksni fermacell™ Papier-Bewehrungsstreifen papildu armējums
nav nepieciešams.
Stūru un sienu savienojumu zonā plāno apmetumu vienmēr atdala ar špakteļlāpstiņu.
Izmanto ģipša šķiedras/ģipša plāksnēm piemērotos plānos apmetumus ar
minerālu saistvielām, kā arī mākslīgo
sveķu apmetumus atbilstoši apmetuma
ražotāja lietošanas instrukcijām. Ieteicams
izmantot apmetuma sistēmai atbilstošus
bloķējošos gruntējumus.

fermacell™ platā špaktele

fermacell™ smidzināmā špakteļmasa

3. Rullētais
apmetums
Rullētais apmetums fermacell™ Rollputz ir
lietošanai gatavs
dekoratīvais nobeiguma pārklājums fermacell® plāksnēm, un
to var iekrāsot ar tirdzniecībā pieejamajiem
tonēšanas koncentrātiem un pigmentiem.
Šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 5%
masas daļu.
fermacell™ rullēto apmetumu Rollputz var
izmantot visās zonās, ko parasti pārklāj
ar krāsām un apmetumiem iekšdarbiem,
kā arī ārpus telpām, kur nav tieša laika
apstākļu iedarbība.
Dispersijas strukturālo pārklājumu ar
balto marmora pildvielu un graudainību
nedrīkst montēt temperatūrā zem +5°C.
Pamatnei jābūt tīrai, sausai un stabilai ar
vismaz vienu 2. kvalitātes līmeņa virsmu.
Fermacell® plāksnes nav nepieciešams
gruntēt.

fermacell™ apdares špaktele
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fermacell™ Rollputz montāža
Rūpīgi samaisiet tvertnes saturu arī pēc
pārtraukumiem. Pēc pamatnes sagatavošanas neatšķaidītu fermacell™ Rollputz,
izmantojot piemērotu rullīti, klāj krustveidā un pēc tam veido vēlamo struktūru,
piemēram, ar sūkļa rullīti. Montāžas laiks
pēc uzklāšanas ir atkarīgs no apkārtējās
vides temperatūras, aptuveni tās ir 10 līdz
20 minūtes.
Lai izveidotu vienmērīgu struktūru, iekšējos stūros ir ieteicams vispirms pārklāt
vienu sienu, tad ļaut tai nožūt, tad pārklāt
jau pārklāto stūri un pēc tam otru sienu.
Virsmas jāsargā no caurvēja.
Sakarā ar iespējamo dažādu apstākļu
ietekmi montāžas un lietošanas laikā,
mēs iesakām veikt parauga apstrādi un
pielietošanu.

4. Krāsota virsma
fermacell® plāksnes virsmas
krāsošanai var
izmantot visas
tirdzniecībā pieejamajās krāsas,
piemēram, lateksa, dispersijas vai emaljas
krāsas. Priekšroka dodama sistēmām ar
zemu ūdens saturu. Minerālu pārklājumus,
piemēram, kaļķa krāsas un silikāta krāsas,
uz fermacell® plāksnēm drīkst izmantot tikai tad, ja to ģipša šķiedru/ģipša plāksnēm
ir apstiprinājis krāsas ražotājs.
Lateksa krāsām jāpievērš uzmanība
atbilstošai segtspējai. Apstrāde ar aitas
vai putuplasta rullīšiem jāizvēlas atbilstoši
seguma materiālam. Augstas kvalitātes
krāsas pārklājumiem var būt nepieciešams
augstāks virsmas kvalitātes līmenis (skatīt
2.8. «Virsmu kvalitātes»).
Krāsa jāklāj saskaņā ar ražotāja norādījumiem vismaz divās darba operācijās.
Ieteicams veikt parauga krāsošanu.
Jāievēro sistēmas ražotāja informācija.

Ieteikums montāžai:
fermacell™ Rollputz var pārklāt
ar dispersijas, lateksa, akrila un
silikona krāsām.

5. Tapetes
Visu veidu tapetēm – arī Raufaser – var lietot arī parastās tapešu līmes uz metilcelulozes pamata – gruntēšana nav nepieciešama. Renovējot, kad
tapetes noņem,
virsma netiek
bojāta. Biezām
tapetēm, piemēram, vinila, jālieto
līme ar zemu
ūdens saturu.
Neatkarīgi no tapetes veida fermacell virsmu gruntēšana ir nepieciešama tikai tad, ja
to pieprasa līmes ražotājs.

fermacell™ rullētais apmetums

6. Sienu paneļi/
flīzes
Uz fermacell® plāksnēm var viegli klāt
visas keramikas un
plastmasas flīzes
ar plānās līmes
kārtas metodi (svars, ieskaitot flīžu līmi,
maks. 50 kg/m²). Dispersijas un reakcijas
sveķu līmes vai ar cementa pulveri bagātinātas plastmasas līmes ir piemērotas
saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Gruntēšana ir nepieciešama, ja ģipša šķiedru/ģipša plāksnēm to prasa līmes ražotājs. Pirms
flīžu klāšanas gruntējumam ir jāizžūst
(parasti 24 stundas).
Virsmām ar ūdens iedarbību, piemēram,
dušai un vannas istabai, jābūt ar papildu
blīvējumu (skatīt nodaļu "Blīvēšana").
Jāizmanto flīžu līme ar zemu ūdens saturu,
piemēram, ar cementa pulveri bagātinātas
plastmasas līmes (kā fermacell™ Flexkleber). Flīzes nedrīkst iepriekš laistīt. Pirms
šuvju veidošanas flīžu līmei jābūt sausai
(žāvēšanas laiks parasti ir 48 stundas). Šuvošanai ir jāizmanto elastīgās šuvju javas.
Sienu apšuvums un montāžas sienas
sastāv no viena vai diviem fermacell® plākšņu slāņiem. Karkasa konstrukcijas asu
attālums nedrīkst pārsniegt 50 × plātnes
biezumu. Tas nozīmē:
·	Plāksnes biezums d = 10 mm
Karkasa konstrukcijas asu attālums ≤
500 mm
·	Plāksnes biezums d = 12,5 mm
Karkasa konstrukcijas asu attālums ≤
625 mm
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Hidroizolācija
Saskaņā ar federālo zemju būvnormatīviem būves un būvelementi ir jāizvieto tā,
«lai ūdens un mitruma, kā arī citu ķīmisku,
fizisku vai bioloģisku ietekmju dēļ nerastos
apdraudējums vai nesaprātīgi traucējumi».
Tāpēc mitruma noslogotās konstrukcijas ir
jāaizsargā pret mitruma iekļūšanu.

fermacell® Powerpanel H₂O
var izmantot kā hidroizolācijas
pamatni ūdens iedarbības klasēs
no W0-I līdz W3-I (iespējams
ar papildu ķīmisko iedarbību)
saskaņā ar DIN 18534.

Iekštelpās jau vairākus gadu desmitus vannas istabās un mitrās telpās ir pārbaudītas
sausās apdares konstrukcijas ar koka un
metāla karkasiem, kas pārklāti ar plākšņu
materiāliem apvienojumā ar blīvēšanas
sistēmām, un tās tiek uzskatītas par
vispārpieņemtām tehnoloģijām. Viesnīcās,
slimnīcās, skolās, biroju ēkās un mājokļos
neatkarīgi no tipa tiek izmantotas sausās
apdares konstrukcijas vannas istabām un
mitrām telpām.

Šajās zonās sausās apdares konstrukciju
veidošanu nosaka standarti un vadlīnijas.
·	Standartu sērija DIN 18534 «Iekštelpu
blīvējumi» nosaka prasības attiecībā uz
konstrukcijām un dažādiem blīvēšanas
materiāliem.
·	Turklāt papildu informāciju sniedz
Bundesverband der Gipsindustrie e. V.
5. brošūra «Vannas istabas, mitrās un
slapjās telpas koka būvēs un sausā
apdarē – iekštelpu blīvēšana saskaņā ar
DIN 18534».

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com
www.cel.lv
· Konkursa teksti
· fermacell detaļas koka būvēs

brošūrā:
· fermacell® Powerpanel H₂O
mitro telpu plāksne – projektēšana
un montāža
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Ūdens iedarbības klašu definīcija saskaņā ar DIN 18534
Ūdens iedarbības klase

Ūdens iedarbība

Izmantojuma piemēri

W0-I

neliela

·	Sienu virsmu zonas virs izlietnēm vannas istabās un virs izlietnēm
mājokļu virtuvēs

Virsmas ar retu ūdens šļakstu iedarbību

·	Grīdas platības mājokļos bez noteces, piemēram, virtuvēs, saimniecības telpās, viesu tualetēs

mērena

W1-I

S
 ienu virsmu zonas virs vannām un dušās vannas istabās
·	Grīdas platības mājokļos ar noteci
·	Grīdas platības mājokļos bez/ar noteci bez lielas ūdens ietekmes

Virsmas ar biežu ūdens šļakstu iedarbību vai neregulāru sadzīves ūdeņu iedarbību, nepastiprinot to ar
ūdens uzkrāšanos
W2-I

no dušas zonas

augsta

·	Dušu sienu laukumi sporta objektos/rūpnieciskajās zonās
·	Grīdas laukumi ar notekām un/vai teknēm
·	Grīdas laukumi telpās ar dušu grīdas līmenī
·	Sienu un grīdu laukumi sporta objektos/rūpnieciskajās zonās

ļoti augsta

· Laukumi ap peldbaseinu zonām
·	Dušu un dušas telpu laukumi sporta objektos/rūpnieciskajās zonās
·	Laukumi rūpnieciskajās zonās (komerciālās virtuves, veļas mazgāta-

Virsmas ar biežu ūdens šļakstu iedarbību un/vai sadzīves ūdeņu iedarbību, galvenokārt uz grīdas, laiku
pa laikam pastiprinot to ar ūdens uzkrāšanos
W3-I

Virsmas ar ļoti biežu vai ilgstošu ūdens šļakstu iedarbību un/
vai sadzīves ūdeņu iedarbību, un/vai ūdens no intensīvām
tīrīšanas procedūrām, pastiprinot to ar ūdens uzkrāšanos

vas, alus darītavas u.c.)

Piemērotas pamatnes kompozītmateriālu blīvēšanai saskaņā ar brošūru BV Gips
pamatne

Ūdens iedarbības klases

Grīda:

W0-I

W1-I

W2-I

W3-I

neliela

vidēja

augsta

ļoti augsta

Siena: Griesti

Grīda:

Siena:
F-B-P

fermacell® plāksnēm
fermacell® estriha elementi
Ģipša plāksnes saskaņā ar DIN EN 520 1)

F-B-P3)
2)

F-B-P2)3)

F-B-P

Citas ģipša sienas plāksnes saskaņā ar DIN
EN 12859

F-B-P

Ģipša apmetumi

F-B-P

Kaļķa-cementa apmetumi
Kalcija sulfāta estrihs

F-B-P3)

Siena:

Griesti

Grīda:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F-B-P

D

MR

D

MR

D

-

-

F-B-P

MR
F-B-P

5)
2)4)

Siena: Griesti

-

MR-B-P

5)

fermacell® Powerpanel H₂O
fermacell Powerpanel TE

Grīda:

5)

Cementa estrihs
®

Griesti

MR-B-P

D
MR

Lietošana saskaņā ar DIN 18181 (izņemot grīdas)
Ievērot ražotāja norādījumus
3)
Nav pieļaujams plānotajā grīdu noteku zonā (piemēram, bezbarjeru dušas zonā)
4)
Šuvju un stiprināšanas līdzekļu blīvēšanu skatīt ražotāja norādījumos
5)
Vajadzīgs blīvējums, ja ūdens var iekļūt mitruma jutīgos būvelementu slāņos, piemēram, izolācijā
1)
2)

°

Nav nepieciešama blīvēšana ar nosacījumu, ka ir hidrofobas virsmas (jāblīvē, ja pasūtītājs vai projektētājs to uzskata par nepieciešamu un pasūta)

–

Lietošana nav pieļaujama

F-B-P
MR-B-P
MR
D

Lietošana nav iespējama

AIV Šķidrums vai sloksnes, vai plāksnes veidā
AIV-F tikai minerālu vai reakcijas sveķi, vai AIV sloksnes, vai plāksnes veidā
AIV-F tikai minerālu vai reakcijas sveķi
Ieteicamais blīvējums

Piezīme: Sienu un griestu virsmām, uz kurām nav ūdens šļakstu iedarbības, parasti nav jāblīvē.
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Hidroizolācijas sistēmas
DIN 18534 prasa hidroizolācijas lietojamības apstiprinājumu vispārējās būvuzraudzības pārbaudes sertifikāta (abP) vai
Eiropas novērtējuma dokumenta (ETA)
veidā.
fermacell™ hidroizolācijas sistēma, kas
testēta abP P-5079/1926 MPA BS, var tikt
izmantota līdz ūdens iedarbības klasei
W2-I sienas zonā un plaisāšanas klasē R1-I
saskaņā ar DIN 18534.

Aprakstītā fermacell™ hidroizolācijas sistēma ir kompozītmateriāla hidroizolācija,
ko klāj tieši uz fermacell plāksnēm, un tā
sastāv no:
·	Dziļumgrunts fermacell™ Tiefengrund
·	Šķidrās hidroizolācijas fermacell™ Flüssigfolie (polimēru dispersija)
·	Blīvēšanas elastīgās lentes fermacell™
Dichtband
·	Hidroizolācijas elastīgiem stūriem
fermacell™ Dichtecken
·	Sienas blīvēšanas manšetes fermacell™
Wanddichtmanschette
·	Flīžu līmes fermacell™ Flexkleber (plānās
kārtas javas) vai citām saskaņā ar abP
apstiprinātām elastīgām līmēm

AbP paredzētā plānās kārtas java ir testēta
saskaņā ar DIN EN 12004, un tai ir CE
marķējums.

Detalizēti risinājumi blīvējumu savienojumam
fermacell™
dziļumgrunts
fermacell™ šķidrā
izolācija (klāj vismaz
2 reizes)
fermacell™ flīžu līme
Flīzēšana ar plānās
līmes kārtas metodi
fermacell™ blīvēšanas
elastīgā lente
Sekundārais blīvējums, piemēram,
silikons

fermacell™ dzuļumgrunts
fermacell™ šķidrā izolācija (klāj vismaz 2 reizes)
fermacell™ blīvēšanas
elastīgā lente
Sekundārais blīvējums,
piemēram, silikons
Flīzēšana ar plānās
līmes kārtas metodi

fermacell™ dziļumgrunts
fermacell™ šķidrā izolācija
(klāj vismaz 2 reizes)
fermacell™ flīžu līme
Flīzēšana ar plānās līmes
kārtas metodi
Sekundārais blīvējums,
piemēram, silikons
Vannas blīvēšanas elastīgā
lente

fermacell™ flīžu līme
Sienas-stūra veidošana zonā ar ūdens iedarbību

Grīdas-sienas savienojums

Dušas paliktņa-sienas savienojums ar skaņas
izolācijas sloksni
fermacell™
dziļumgrunts

fermacell™ dziļumgrunts
fermacell™ šķidrā izolācija (klāj vismaz 2 reizes)
fermacell™ flīžu līme
Flīzēšana ar plānās līmes
kārtas metodi
Vannas blīvēšanas elastīgā lente

fermacell™ šķidrā izolācija (klāj vismaz 2 reizes)
fermacell™ flīžu līme
Flīzēšana ar plānās
līmes kārtas metodi
Piemērots elastīgs
hermēti
ķis
Sekundārais blīvējums,
piemēram, silikons
Sienas manšete

Dušas paliktņa-sienas savienojums ar paceltu skaņas izolācijas sloksni

Instalāciju ietaise caur montāžas sienu
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Ietaišu un atsevišķu sastāvdaļu
hidroizolācija
Saskaņā ar detaļām, piemēram, vannas
un dušas paliktnēs parasti ir primārā un
sekundārā hidroizolācija. Primārā hidroizolācija ir neredzamā hidroizolācija starp
vannas malu un apmetuma virsmu.
Sekundārā hidroizolācija ir redzamais savienojums starp vannu vai dušas paliktņa
malu un flīzi (apkopes šuve), un to parasti
veido no piemērotiem elastīgiem hermētiķiem. Papildu informāciju var atrast
iepriekš minētajās brošūrās un DIN 18534.

Hidroizolācijas sistēmas montāža
fermacell® plākšņu montāža tiek veikta
saskaņā ar vadlīnijām sausām zonām.
Pirms fermacell™ hidroizolācijas sistēmas
uzklāšanas šuves un savienošanas līdzekļi
jānošpaktelē vismaz Q1 kvalitātes līmenī.
Virsmas, kurām nepieciešama hidroizolācija, skatīt attēlotajās hidroizolācijas
zonās. Pie dušas statīviem hidroizolācijai
jābūt ≥ 200 mm augstumā virs dušas
galvas.

Malu savienojumiem siena/siena un siena/
grīda, kā arī deformācijas un savienojuma
šuvēm, piemēram, pie ietaisēm, ir jābūt ar
sistēmai atbilstošām blīvēšanas elastīgām
lentēm, hidroizolācijas elastīgiem stūriem
vai blīvēšanas manšetēm. Hidroizolācijas
sastāvdaļas uzstāda, kā parādīts turpmākajos attēlos.

> 200 mm

> 300 mm
> 200 mm
> 300 mm

> 200 mm

Dzīvojamās mājas vannas istaba ar vannu un dušu

Dzīvojamās mājas vannas istaba ar vannu

nav vai ir neliela ūdens šļakstu iedarbība, ūdens iedarbības klase W0-I (neliela)

mērena ūdens šļakstu iedarbība (ūdens šļakstu zona), ūdens iedarbības klase W1-I (mērena)
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fermacell® hidroizolācijas sistēmas uzstādīšanas etapi

Att. 1: fermacell™ dziļumgrunts klāšana uz visas virsmas – žāvēšanas laiks min. 2 stundas – maisījuma
attiecība: 1:1 līdz 1:2 ar ūdeni

Att. 2 + 3: Piespiež fermacell™ blīvēšanas elastīgo lenti iepriekš uzklātajai, vēl mitrajai fermacell™ šķidrajai
hidroizolācijai un pārklāj ar šķidro hidroizolāciju – žāvēšanas laiks min. 1 stunda

Att. 4: Cauruļu hidroizolācijai iegremdē fermacell™
sienu blīvēšanas manšeti vēl mitrajā fermacell™
šķidrajā hidroizolācijā un atkal pārklāj ar šķidro
hidroizolāciju – žāvēšanas laiks min. 1 stunda

Att. 5: Hidroizolācijas nodrošināšana ūdens iedarbības klasei W0-1. Flīzēšana ar fermacell™ flīžu līmi ar
plānās līmes kārtas metodi

Att. 7: 2. Klāšana: Krāsas koncentrātu pievieno atlikušajam šķidrās hidroizolācijas daudzumam un samaisa
līdz viendabīgumam. Bagātīgi uzklāj iekrāsoto šķidro
hidroizolāciju. Papildu informāciju var atrast produkta
datu lapā.
Lai izvairītos no hidroizolācijas slāņa nepilnībām,
ieteicams otro slāni klāt šķērsām pirmajam.

Att. 8: Flīzēšana ar fermacell™ flīžu līmi ar plānās
līmes kārtas metodi uz visas virsmas hidroizolāciju

Att. 6: Hidroizolācijas nodrošināšana ūdens iedarbības klasēm W1-I un W2-I. Fermacell™ šķidro
hidroizolāciju ar rullīti klāj vismaz 2 reizes pa visu
virsmu (sausā slāņa biezums vismaz 0,5 mm).
Saskaņā ar DIN 18534-3 otrreizējai klāšanai ir
nepieciešama atšķirīga krāsa, lai nodrošinātu
labāku izsekojamību.
1. Klāšana: fermacell™ šķidro hidroizolāciju oriģinālajā krāsā bagātīgi uzklāj un ļauj izžūt

Žāvēšanas laiks ir atkarīgs no gaisa un konstrukcijas temperatūras, gaisa kustības, gaisa mitruma un pamatnes uzsūkšanas spējas. Norādītie žāvēšanas
laiki attiecas uz temperatūru +20°C un gaisa relatīvo mitrumu 50%.

Papildu informācija
mājas lapā: www.gips.de:
· 5. atgādne Bäder und Feuchträume im Holz- und Trockenbau
(Vannas istabas un mitrās telpas koka būvēs un sausajā apdarē)
izd. Bundesverband der Gipsindustrie e. V. V.
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2.9. Smagumu piestiprināšana
·	Vieglas atsevišķas piekaramās slodzes
·	Vieglas un vidēji smagas konsoles slodzes

Vieglas atsevišķas piekaramās slodzes
Vieglas, pret sienas virsmu perpendikulāras darbības atsevišķas slodzes ar zemu
projekciju izlādi, piemēram, gleznas vai rotājumus, izmantojot piemērotus, vienkāršus tirdzniecībā pieejamus stiprinājumus,
var piestiprināt tieši uz fermacell apšuvuma
bez papildu pamatnes konstrukcijas. Šim
nolūkam ir piemērotas, piemēram, naglas,
gleznu āķi ar vienas vai vairāku nagu
uzkari vai skrūves un dībeļi. Informācija
par stiprinājumu nestspēju ir norādīta
turpmākajās tabulās. Norādītās pieļaujamās slodzes balstās uz drošības koeficientu 2 nepārtrauktai slodzei pie relatīvā gaisa
mitruma līdz 85%.

·	Smagumu piestiprināšana pie griestu apšuvumiem
·	Nesošo atbalsta punktu uzstādīšana

Vieglas atsevišķas piekaramās slodzes uz fermacell® plāksnēm
Gleznu āķi ar
naglas stiprinājumu1)

Pieļaujamā slodze uz vienu āķi (kN) dažādiem fermacell® plākšņu biezumiem2) (100 kg = 1 kN)
10 mm

12,5 mm

15 mm

18 mm

10 + 12,5 mm

0,15

0,17

0,18

0,20

0,20

0,25

0,27

0,28

0,30

0,30

0,35

0,37

0,38

0,40

0,40

Āķu izturība pret lūšanu atkarībā no ražotāja. Āķu piestiprināšana no karkasa konstrukcijas neatkarīgi
tikai apšuvumā.
2)	
Drošības koeficients 2 (nepārtraukta slodze pie relatīvā gaisa mitruma līdz 85%).
1)	

Vieglas un vidēji smagas konsoles slodzes uz fermacell® plāksnēm
Konsoles slodzes stiprina ar dībeļiem vai
skrūvēm1)

Pieļaujamā slodze uz vienu pakaramo (kN) dažādiem fermacell® plākšņu biezumiem3) (100 kg = 1
kN)
10 mm

12,5 mm

15 mm

18 mm

10 + 10 mm

12,5 + 10 mm

Aizķerams dībelis

0,40

0,50

0,55

0,55

0,50

0,60

Skrūve ar nepārtrauktu
vītni ø 5 mm

0,20

0,30

0,30

0,35

0,30

0,35

2)

	
Ievadīts saskaņā ar DIN 4103, drošības koeficients 2.
	
Ievērot dībeļu ražotāja lietošanas instrukcijas.
3)
	
Karkasa konstrukcijas atbalstu attālums ≤ 50 × plātnes biezums. Norādītās slodzes vērtības var saskaitīt, ja dībeļu attālumi ir ≥ 500 mm.
1)
2)

Atsevišķie pakaramie1)
izvietoti katrs vidū
starp horizontālo
karkasa konstrukciju





300 mm

300 mm

Ja ir mazāki dībeļu attālumi, katram dībelim pieliek 50% no katras
pieļaujamās maksimālās slodzes. Atsevišķu slodžu summa sienām
nedrīkst pārsniegt 1,5 kN/m un brīvi stāvošām montāžas sienām un sasaistītām dubultstatņu sienām 0,4 kN/m. Ja slodzes vērtības pārsniedz
0,4 kN/m, sienām ar vienslāņa apšuvumu šķērsvirziena šuves jāatbalsta vai jāveido kā līmes šuves. Augstākas slodzes ir jāpierāda atsevišķi.
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Vieglas un vidēji smagas
konsoles slodzes
Vieglas un vidēji smagas konsoles slodzes,
piemēram, plauktus, sienas skapjus,
vitrīnas, paneļus u.c. pie fermacell® plāksnes var piestiprināt tieši ar skrūvēm vai
dažādiem parastajiem dobo sienu dībeļiem
(aizāķējams dībelis) kopā ar sistēmai
piemērotām skrūvēm; slodzi novadoša
pamatnes konstrukcija, piemēram, šķērskoki, nav nepieciešama. Parasti dībeļi ir
produkti, kas tiek ievietoti caur urbumu
no apšuvuma priekšpuses un izplešas
plāksnes aizmugurē. Jāievēro dībeļu
ražotāja norādījumi attiecībā uz caurumu
diametru apšuvumā un skrūvju izmēriem.
Pieļaujamās slodzes dažādiem stiprināšanas līdzekļiem dažādiem fermacell plākšņu
biezumiem (skatīt 137. lpp.).

Pēc izvēles vieglās un vidēji smagās
konsoles slodzes caur apšuvumu var
piestiprināt arī tieši pie statņu profiliem
vai citām pamatnes konstrukcijām vai
pastiprinājumiem, kas papildus uzstādīti
sienas dobumā. Skatīt arī «Nesošo atbalsta
punktu uzstādīšana» 137. lpp.

Smagumu piestiprināšana
pie griestu apšuvumiem
Pie fermacell griestu apšuvumiem un
piekārtajos griestos griestu slodzes var
viegli uzstādīt un piestiprināt. Šim nolūkam
ir droši izmantot speciālos metāla slīpos
un atsperu dībeļus. Nelielas «mierīgās»
slodzes līdz 0,06 kN (pamatojoties uz
DIN 18181: 2008-10) var piestiprināt pie
apšuvuma arī tieši ar skrūvēm (skrūve ar
nepārtrauktu vītni un diametru ≥ 5 mm).
Papildu slodzes jāņem vērā karkasa konstrukcijā. Ugunsdrošības prasībām attiecībā
uz slodzes novadīšanu ir īpaši nosacījumi.
Pieļaujamās slodzes uz vienu stiprinājumu ar aksiālo stiepes slodzi ir norādītas
tabulā.

Norādītās pieļaujamās slodzes balstās uz
drošības koeficientu 2. Norādītās slodzes
vērtības var saskaitīt, ja dībeļu/stiprināšanas līdzekļu attālumi ir ≥ 500 mm.

Dībeļi aksiālai stiepes slodzei (slīpie un atsperu dībeļi)

Kravas, kas piestiprinātas pie griestu apšuvuma
ar atsperu dībeļiem un skrūvēm1)

Pieļaujamā slodze uz vienu pakaramo (kN) dažādiem fermacell® plākšņu biezumiem2) (100 kg =
1 kN)
10 mm

12,5 mm

15 mm

10 + 10 mm

12,5 + 12,5 mm

0,20

0,22

0,23

0,24

0,25

Slīpie dībeļi3)

Atsperu dībeļi3)

	Ievadīts saskaņā ar DIN 4103, drošības koeficients 2.
	Karkasa konstrukcijas atbalstu attālums ≤ 35 × plātnes biezums.
3)
	Ievērot dībeļu ražotāja lietošanas instrukcijas.
1)
2)
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Nesošo atbalsta punktu
uzstādīšana
Smagās konsoles slodzes ar dinamiskām
slodzēm, piemēram, sanitārie priekšmeti
(izlietne, pie sienas stiprināmi podi, skalošanas kaste, bidē, pisuāri) piestiprināšanai fermacell sienās un montāžas sienās
nepieciešams iebūvēt statiski pietiekamu
izmēru konstrukcijas, piemēram, nesošo
atbalsta statīvu. Vieglus sanitāros priekšmetus var piestiprināt pie horizontāli montētām metāla sliedēm, koka aizbīdņiem vai
≥ 40 mm biezām koka paneļu sloksnēm.
Šim nolūkam ir jāizveido spēcīgs šo atbalsta elementu savienojums ar vertikāliem
koka statņiem.
Principā atbalsta elementi jānovieto tā, lai
tie būtu vienā līmenī ar fermacell apšuvuma aizmuguri/iekšpusi.

kā vairāku daļu bezpakāpju regulējamas
tērauda konstrukcijas. Sanitāro priekšmetu
turētāji tiek piestiprināti starp koka statņiem saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Stingri jāpiestiprina pie grīdas, izmantojot
pēdas plāksnes bez starpslāņa. Koka siju
griestu zonā atbalsta statīvs jāpiestiprina
pie pietiekami nesošām pamatnēm, piemēram, siju balstiem. Ir svarīgi nodrošināt,
ka atbalsta statīvs ir uzstādīts cieši blakus
pamatnes priekšējai malai.
Ja tualetei ir paredzēti atlokāmi atbalsta
rokturi, tas ir jāņem vērā, jau izvēloties
atbalsta statīvu.
Neatkarīgi no pamatnes vai atbalsta statīva
veida un konstrukcijas cauruļu un montāžas ietaises, kuru diametrs ir aptuveni 10
mm, ir tīri jāizgriež un jānoblīvē ar piemērotiem hermētiķiem.

Atbalsta statīvs izlietnēm, pisuāriem vai izlietnēm

Smagiem sanitārajiem priekšmetiem jābūt
piestiprinātiem pie saliekamām traversām
vai atbalstiem. Pastāv dažādas komerciāli
pieejamas sistēmas, kuras parasti var
piegādāt kā metinātus rāmja kronšteinus,
kas izgatavoti no tērauda, cinkotus, vai

Atbalsts pie sienas stiprināmam tualetes podam ar
pievienotu skalojamo kasti

Traversa vieglām izlietnēm
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2.10. fermacell® ārējais apšuvums ar ģipššķiedru plāksnēm
·	Sistēma aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību

Sistēma aizsardzībai pret
laika apstākļu iedarbību
Ja fermacell® plāksnes izmanto kā ārsienu
ārējo apšuvumu, papildus ir jāuzstāda arī
sistēma aizsardzībai pret laika apstākļu
iedarbību. Piemērotas sistēmas aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību ir koka
fasādes, klinkera montāžas sienas vai siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēmas.
Detalizēta informācija ir pieejama DIN
68800-2. Tajā būvmateriāli un konstrukcijas ir klasificētas atbilstoši pielietojuma
jomām, kurās ir ievēroti GK 0 izmantošanas klašu nosacījumi.
fermacell® plāksnes var izmantot gan sausās, gan mitrās vietās saskaņā ar DIN EN
13986, jo fermacell® plāksnes ir klasificētas
1. un 2. pielietojuma klasē. Līdz brīdim,
kad ir uzstādīta aizsardzība pret laika
apstākļu iedarbību, fermacell apšuvums ir
jāaizsargā no mitruma (lietus). Var pārsegt,
piemēram, ar foliju vai tentu.
Jebkurā gadījumā jāizvairās no ūdens
iekļūšanas konstrukcijā. Jāņem vērā ietekme uz turpmāko darbu (piemēram, siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēmu
uzstādīšanu). Vasaras mēnešos īslaicīgi
samitrināta fermacell plāksne viegli izžūst.

·	Aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību saskaņā ar DIN 68800

Tas nav iespējams ziemā, jo vidējais relatīvais gaisa mitrums ir palielināts ilgākā
laika periodā. Plāksnes, kas ilgāku laiku
pakļautas mitrumam, izstiepjas un pastāv
paliekošas deformācijas risks. Uzstādot
siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēmas, tās var ietekmēt sienas funkcionēšanu.

Saskaņā ar DIN
klasificētā joma

Pielietojuma klase
saskaņā
ar DIN EN
1995-1-1

Pieļaujamais
mitruma saturs koksnē,
upieļ. %

Sausā zona

1.

15

Mitrā zona

2.

18

Āra darbos

3.

21

Šuvju tehnoloģija
Ja fermacell izmanto kā ārsienu ārējo apšuvumu, papildus ir jāuzstāda arī sistēma
aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību.
Tai nav īpašas prasības attiecībā uz savienojumu veidošanu plāksnes savienojumu
gadījumā uz karkasa. Vertikālos plākšņu
savienojumus, kas atrodas pret statņiem,
parasti veido ar tiešu saduru. Neatbalstīti
vertikālie savienojumi starp statņiem nav
pieļaujami! Attiecībā uz šķērsvirziena šuvēm slodzi nesošo/stabilizējošo sienu apšuvumos jārīkojas, kā aprakstīts 106. lpp.
(«Horizontālais savienojums»). Attiecībā uz
atbalstītām plākšņu tiešām sadurām, kā
arī par špakteles vai līmes šuvju veidošanu
tiek piemērots: Visi trīs šuvju veidi ir vēja
necaurlaidīgi, ja tie ir pareizi izpildīti.

1.

2.

3.

5.

4.

6.

1.

15 mm fermacell® Vapor

2.

Koka statņi

3.

Siltumizolācijas materiāls

4.

12,5 mm fermacell® plāksne

5.

Siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēma

6.

Apmetuma sistēma

Stiprināšanas līdzekļi
Stiprināšanas līdzekļiem piemēro minimālās prasības korozijizturībai pin-veida
tērauda stiprinājumiem saskaņā ar EN
1995-1-1, ņemot vērā pielietojuma klasi
saskaņā ar izmantošanas jomas klasifikāciju atbilstoši DIN 68800-2.

APSTRĀDE

Aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību saskaņā ar
DIN 68800

b) Ventilējamiem ārsienu apšuvumiem ventilācijas atverēm jābūt izvietotām apakšā,
un tām ir vismaz 100 cm² šķērsgriezuma
laukums uz 1 m sienas garumu.

a) + b) Ventilējams vai aerējams ārsienu
apšuvums uz horizontālām latām vai vertikālām latām ar latojuma starpkārtu; šajā
standartā ārsienu apšuvums tiek uzskatīts
par pietiekami ventilējamu, ja apšuvums
ir uzstādīts vismaz 20 mm attālumā no
ārsienas vai siltumizolācijas slāņa.

c) Maza formāta ārsienu apšuvumi, piemēram, HardiePlanks®, apšuvuma dēlis

a) Ventilējamam ārsienu apšuvumam
attālumu var samazināt lokāli līdz 5 mm,
un jānodrošina ventilācijas atveres ar
šķērsgriezuma laukumu vismaz 50 cm² uz
1 m sienas garumu. Lielformāta ārējiem
apšuvumiem tiek piedāvāti šķiedru cementa izstrādājumi, piemēram, HardiePanel®
paneļi. Papildu informācija atrodama
3. nodaļā.

d) Siltumizolācijas kompozītmateriālu
sistēma vai apmetuma pamatnes plāksnes,
kuru lietojamība šim pielietojumam ir
pierādīta ar būvuzraudzības lietojamības
apstiprinājumu.

uz horizontālām vai vertikālām latām ar
aizmugurējo ūdens novadīšanas slāni
(piemēram, piekārto griestu plāksnēm
vai sloksnēm), dobums (d ≥ 20 mm) starp
sienu un apšuvumu nav aerējams.

≥ 20

a) + b)

e) Mūra montāžas siena ar vismaz 40 mm
biezu gaisa slāni un drenāžas atverēm
saskaņā ar DIN 1053-1: 1996-11; uz ārējās
sienas apdares vai apšuvuma jeb uz masīvkoka sienas
·	ūdens novadīšanas slānis sd > 0,3m līdz
1,0 m; vai
·	putuplasta plāksnes saskaņā ar DIN EN
13163, minimālais biezums 30 mm; vai
·	minerālvates izolācija saskaņā ar DIN EN
13162, minimālais biezums 40 mm, ar
ārējo ūdens novadīšanas slāni ar sd ≤ 0,3
m; vai
·	izolācijas materiāls, kuru lietojamība šim
pielietojumam ir pierādīta ar būvuzraudzības lietojamības apstiprinājumu.

d)
Ārējais apšuvums
JamesHardie® Panel

Apstiprināta siltumizolācijas
kompozītmateriālu sistēma

Dobums ventilējams vai aerējams

fermacell® plāksne

Vertikālais latojums
Iesp. ūdens novadīšanas slānis
fermacell® plāksne

Pastāvīgi efektīva aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību ar WDVS

e)

Iesp. ūdens novadīšanas slānis
Minerālu siltumizolācijas materiāls

≥ 100

Ārējais apšuvums
JamesHardie® Plank
Mūra montāžas siena
Gaisa slānis

fermacell plāksne

Iesp. ūdens novadīšanas slānis

®

≥ 40

Vertikālais latojums

≥ 40

c)

Pastāvīgi efektīva aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību, a) ventilējama
vai b) aerējama

fermacell® plāksne

Pastāvīgi efektīva aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību, neaerēta

Pastāvīgi efektīva aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību, mūra
montāžas siena
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2.11. fermacell® Powerpanel HD ārējais apšuvums
·	Būvfizikālās īpašības
·	Konstrukcijas
·	Aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību
·	Montāža
·	Ģipša sistēmu montāža

Koka būvju ārsienām papildus dažādām
būvfizikas funkcijām būtībā ir jāpilda divi
uzdevumi, kas savstarpēji jāsasaista:
·	Nodrošināt pietiekamu nestspēju
·	Nodrošināt aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību
Šo aizsardzības pret laika apstākļu iedarbību sistēmu uzstādīšana bieži vien vairs
neveic koka būves celtnieks vai galdniecības uzņēmums. Tādējādi bieži šajā darbu
krustpunktā rodas nodošanas problēmas
un laika nobīdes, kas var sabojāt visu
sienas konstrukciju.
Izstrādājot fermacell® Powerpanel HD, tika
izveidots produkts, kas vienlaicīgi aptver
šādas koka būvju ārsienu konstrukciju
jomas:
·	statiskā līdzdalība kā atbalstošā un
stabilizējošs apšuvums
·	pastāvīgi efektīva laika apstākļu aizsardzība ar tiešo apmetuma sistēmu

·	Ģipša sistēmu piederumi
·	Savienojumu detaļas
·	Atbilstības deklarācija
·	Būvlaukuma apgaitas kontrolsaraksts

fermacell® piedāvā arī citu svarīgu priekšrocību: Ar atbilstošu šuvju tehnoloģiju
būvniecības posmā līdz 6 mēnešiem var
savienot bez papildu aizsardzības pret
laika apstākļu iedarbību pasākumiem,
pirms tiek uzstādīta pastāvīgi aizsargājoša
ārējā apmetuma apdare. Līdz ar to koka
māju celtnieks vai galdniecības uzņēmums
nākamo darbu veicējiem var nodot uz laiku
pret laika apstākļu iedarbību izturīgu ēku.
Izpildot ugunsdrošības prasības, noteikti
ir vērts atzīmēt, ka ārsiena ar fermacell®
Powerpanel HD vienslāņa apšuvumu ar
atbilstošu konstrukciju var jau sasniegt
ugunsizturības klasi F 90-B.

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com vai www.cel.lv dokumentos:
· fermacell® Powerpanel HD – Vispārējais tipa apstiprinājums Z-31.1-176
· fermacell® Powerpanel HD Eiropas tehniskais novērtējums ETA-13/0609

Plākšņu raksturlielumi
fermacell® Powerpanel HD ir cementa
stikla šķiedras pastiprināti sendvičpaneļi
ar vieglām pildvielām, kurus var izmantot
tieši kā apmetuma pamatnes plāksnes
izmantošanai ārpus telpām.
Plāksnes ir cementa pelēkā krāsā. Šo
plākšņu malās skaidri redzama sendviča
struktūra ar tumši brūnu vieglo pildvielu
vidējā slānī. Paneļu virsmas priekšpusē ir
gludas, bet aizmugure ir nedaudz viļņota
vai slīpēta, lai nodrošinātu garantētās
biezuma pielaides.
Sakarā ar vieglo pildvielu keramzīta un
pārstrādātā stikla putu granulu nelielo
tilpummasu fermacell® Powerpanel HD
plāksnēm ir relatīvi mazs svars.
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Tehniskos datus skatīt 10. lpp.

Plākšņu izmēri: garums
× platums × biezums

Preces Nr.

mm
1000 × 1200 × 15

Tomēr tām ir augsta spiedes un lieces
stiepes izturība, kas tiek panākts, apvienojot stikla putu granulu kā pildvielas un
stikla šķiedras pastiprinājumu abos ārējos
slāņos.
Lai novērstu plākšņu kapilārā ūdens
absorbciju, bet vienlaikus saglabātu ūdens
tvaiku caurlaidību, tās jau izgatavošanas
laikā tiek nodrošinātas ar augšējā slāņa
tilpuma hidrofobizāciju.
Šajā procesā hidrofobējošais slānis uz poru
sienām ir ļoti plāns, kas iekļaujas plāksnē
un tādējādi rada pastāvīgu ūdeni atgrūdošu
iedarbību.
fermacell® Powerpanel HD materiāla
sastāvs ir minerāls, tāpēc plāksnēs nav
degošu komponentu.
Veselība, ekoloģija
fermacell® Powerpanel HD montāža – zāģēšana, urbšana u.tml. tiek uzskatīta par
nekaitīgu veselībai, jo izmantotās būvuzraudzības apstiprinātās stikla šķiedras
ar diametru aptuveni 15 μm ir krietni virs
TRGS 500 klasificētajām minerālvatēm ar
kritisko diametru = 3 μm.

75023

Laukuma vienības svars

Plāksnes
svars

Plāksnes svars

kg/m²

kg

kg

≈ 14,5

≈ 18

≈ 745 (40 gab./palete)

2600 × 1200 × 15

75030

≈ 14,5

≈ 47

≈ 1460 (30 gab./palete)

3000 × 1200 × 15

75031

≈ 14,5

≈ 54,5

≈ 1685 (30 gab./palete)

Ārējo slāņu stikla putu granulas pilnībā ir
izgatavotas no pārstrādāta stikla. Plāksnes
ir pilnībā pārstrādājamas kā minerālu
materiāls. Ar piemērotu būvmateriālu pārstrādes iekārtām tās ir otrreiz pārstrādājams materiāls, ko atkal var izmantot.

Atļaujas struktūra/kvalitātes kontrole
Ar ETA-13/0609 un vispārējo tipa apstiprinājumu Z-31.1-176 fermacell® Powerpanel

Ja šādas iekārtas nav, ir atļauts arī nodot
poligonos kā parastos būvniecības atkritumus (EAK kods 170101 - betons).

Ārsienām Powerpanel HD ir apstiprināts kā
ārējais apšuvums kopā ar izturīgu efektīvu
aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību.

Rozenheimas Celtniecības bioloģijas institūts (Institut für Baubiologie Rosenheim) ir
pārbaudījis fermacell® Powerpanel HD un tā
ražošanas procesus attiecībā uz veselīgas
dzīves un vides aizsardzību.

Tas ļauj fermacell® Powerpanel HD statiski
izmantot koka paneļu konstrukcijā. Paneļu
sienām jābūt aprēķinātām un konstruētām
ar apstiprinājumā iekļautajām raksturīgajām stiprības vērtībām saskaņā ar
DIN EN 1995-1-1 (5. eirokodekss). Skatīt
arī 1.2. sadaļu «Statika un stabilitāte –
fermacell® Powerpanel HD vilces plūsmas
vērtības», sākot no 143. lpp.

Pateicoties izcilajiem testu rezultātiem, būvniecības plāksnēm ir piešķirts
kvalitātes apliecinājums «IBR testēts un
ieteicams».

HD lietošana tiek klasificēts kā atbalstošs
un stabilizējošs koka būvelementa apšuvums vai ugunsdrošs apšuvums..
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Kvalitātes kontrole un CE marķējums
fermacell® Powerpanel HD kvalitātes īpašības pastāvīgi pārbauda, veicot pašuzraudzību.
fermacell® Powerpanel HD paneļiem ir
piešķirts CE marķējums saskaņā ar Būvizstrādājumu direktīvu. CE marķējums atrodas uz plāksnēm, piegādes pavadzīmēm un
katra iepakojuma lietošanas instrukcijas.
Atbilstības deklarācija
Pārbaudītā HD šuvju tehnoloģija un
tieši uzklātā apmetuma sistēma veido ar
fermacell® Powerpanel HD apšūtu ārsienu konstrukciju sistēmu, kas nodrošina
pastāvīgu efektīvu aizsardzību pret laika
apstākļu iedarbību. Tomēr šo divu saistīto
sistēmas komponentu uzstādīšanu vairumā gadījumu veic divi dažādi specializēti
uzņēmumi. Atbilstoši paziņojumam par
apstiprinājumu būves īpašniekam ar atbilstības deklarāciju jāapstiprina fermacell®
Powerpanel HD pienācīga montāža,
ieskaitot šuvju tehnoloģiju un apmetuma
sistēmu kā aizsardzību pret laika apstākļu
iedarbību.
Šīs nodaļas beigās 160. lpp. ir jau formulēts paziņojums, ko projektētājs vai pasūtītājs var izmantot iesniegšanai atbildīgajai
būvuzraudzības iestādei.

Būvfizikālās īpašības

Konstrukcijas

Skaņas izolācija
fermacell® Powerpanel HD skaņas izolācijas
kvalitāti apstiprina testi. Ir pieejami atbilstoši testu ziņojumi.

Nesošās/stabilizējošās ārsienas
Nesošās koka statņu sienas papildus
savam svaram pārnes gruntī arī vertikālās/
horizontālās slodzes. Pierādījumi, kas
nepieciešami sienu statikas pierādījumam,
tiek sniegti saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 (5.
eirokodekss).

Ugunsdrošība
fermacell® Powerpanel HD plāksnēm ir
tikai minerālu materiālu sastāvs. Tiem ir
būvmateriālu A1 klases apstiprinājums
saskaņā ar DIN EN 13501-1.
Termiskā un mitruma aizsardzība
Lai aprēķinātu konstrukciju siltuma un mitruma aizsardzību ar fermacell® Powerpanel
HD, ir nepieciešamas aprēķina vērtības.
Tās ir atrodamas tehniskajos datos 10. lpp.
Gaisa un vēja necaurlaidība
fermacell® Powerpanel HD plāksnes ir gaisa
un vēja necaurlaidīgas. Plākšņu šuves arī
tiek klasificētas kā gaisa un vēja necaurlaidīgas un, lai tās efektīvi aizsargātu pret
laika apstākļu iedarbību, ir cieši savienotas
uz statņiem un ir veidotas ar testētu šuvju
tehnoloģiju. Būvelementu savienojumi un
montāžas atveres (piemēram, sienu ietaises) ir rūpīgi jānoblīvē.
Statiskā līdzdalība
fermacell® Powerpanel HD plāksnes var
izmantot kā pašnesošus vai stabilizējošus
apšuvumus ārsienu diskiem koka konstrukcijās. Powerpanel HD paneļa statisko
līdzdalību var panākt ar vienpusēju apšuvumu sienas ārpusē.

Ēkas vēja izturībai tiek izmantotas nesošās/
stabilizējošās sienas un papildus tiek nodrošināta horizontāla slodzes pārnešana.
fermacell apšuvumam jāveido diskveida
atbalsta efekts, un tāpēc tam nedrīkst būt
horizontālas šuves. Tomēr, ja ir nepieciešamas horizontālās šuves, tām jābūt savienotām ar bīdes izturību un jāsamazina sienas
plaknes nestspēja. Detalizēta informācija
ar norādi uz 5. eirokodeksu ir atrodama
2.4. sadaļā «Stiprinājumi», 104. lpp.
Plašāku informāciju par karkasa konstrukcijām skatīt 2.3. sadaļā, sākot no 99. lpp.
Ugunsdroši apšuvumi
Izmantojot fermacell® Powerpanel HD ar
d = 15 mm sienas ārpusē un fermacell®
plāksnes ar d = 12,5 mm iekšpusē, kā arī
piemērotu izolāciju un pietiekamu izmēru
koka statņus, konstrukcija atbilst koka būvniecības ēkas ēkas norobežojošās sienas F
30-B/F 90-B prasībām.
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Ja iekšpusē tiek izmantoti divi fermacell®
plātņu (d = 12,5 mm) slāņi, kā arī atbilstoša
izolācija un koka karkasa konstrukcija, šī
ārējā siena sasniedz ugunsizturības klasi
F 90-B neatkarīgi no tā, kurā pusē ir uguns
iedarbība.
Šiem apšuvumiem nav nepieciešams
ievērot turpmāk aprakstītās savienojošo
līdzekļu specifikācijas. Tieši ugunsdrošības prasībām bez statiskas pielietošanas
piemēro tikai ugunsdrošības abPs specifikācijas.
Ugunsdrošības īpašie risinājumi
Attiecībā uz salmu jumta konstrukcijām
obligāti ir starpslāņi, kas ir efektīvi ugunsdrošības ziņā, ja tiek prasīta ugunsdrošības klase F 30-B vai F 90-B / F 30-B. Cita
starpā, ar fermacell® Powerpanel HD un H₂O
plāksnēm ir izveidotas ekspertu atzītas
konstrukcijas, kas atbilst šiem kritērijiem.
Jāievēro konkrēto būvelementu dati un
konstrukcijas.
Turklāt attiecībā uz šīm konstrukcijām
jāievēro mitruma aizsardzība saskaņā ar
DIN 68 800 2. daļu.

Īsais
nosaukums

1 HG 32

1 HA 32

Sistēmas rasējums

Sienas
biezums

Karkasa
konstrukcija(1)
Koka
statņi

Horizontālās
brusas

[mm]

[mm]

[mm]

≥ 167,5

> 60/160% > 60/160%

200

60/180

60/180

80/160

80/160

80/180

80/180

80/200

80/200

> 60/160% > 60/160%

fermacell®
apšuvums
katrā pusē

Minerālvate(2)
Biezums/tilpummasa

[mm]

[mm]/[kg/m]

iekšpusē
12,5
ārpusē 15
Powerpanel
HD

160/30
180**
160***
180***
200*

iekšpusē
2 x 12,5

160/30

ārpusē 15
Powerpanel
HD

Konstrukcija 1 HG 32, fermacell ēku norobežojošās sienas* – nesošās, telpu noslēdzošās
Konstrukcija 1 HG 32, fermacell ēku ārsienas* – nesošās, telpu noslēdzošās
* 	 Ārsienām ir nepieciešams konstrukcijas būvfizikālais apstiprinājums
(piemēram, tvaika barjeras, siltumizolācijas nepieciešamība un veids, ...)
** 	 Flexirock 035
*** isofloc L/LW/LM, HOMATHERM flexCL
1)
2)

Karkasa koka konstrukcijas saskaņā ar DIN 4074 1. daļu, šķirošanas klases S 10 koksne

Tikai skaņas izolācijas prasībām var izmantot minerālvati ar tilpummasu ≥ 15 kg/m³ un plūsmas pretestību
atbilstoši garumam saskaņā ar DIN EN 29053 ≥ 5 kPa · s/m. Lai pierādītu skaņas izolāciju, lūdzu, iepriekš
sazinieties ar mums. Pretējā gadījumā ņemt vērā informāciju, kas sniegta testu sertifikātos un ziņojumos.
Montāžas sienas, kurām ugunsdrošībai nav nepieciešams izolācijas slānis, skaņas un siltuma izolācijas
uzlabošanai var izmantot izolācijas materiālus, kas atbilst vismaz būvmateriālu B 2 klasei.

Papildu informācija
mājas lapā: www.fermacell.com
vai www.cel.lv brošūrās:
· fermacell Sonderlösungen
Reetdach (fermacell speciālie
risinājumi salmu jumtiem)
· fermacell Konstruktionen für
Wand, Decke und Fußboden
(fermacell konstrukcijas
sienām, griestiem un grīdām)

Konstrukcija 22 HD 12. Speciāls risinājums F 30-B- fermacell® Powerpanel salmu jumtam.
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Montāža

Stiprināšanas līdzekļi
fermacell® Powerpanel HD uz atsevišķiem

Montāžas norise
Kopumā koka paneļu elementu izgatavošana notiek kā galdniecības vai rūpniecības ražotnēs. Priekšapstrāde nodrošina
ievērojamu neatkarību no laika apstākļu
iedarbības un ātrākus būvniecības procesus būvlaukumā, būvējot ēkas karkasu.

koka statņiem var piestiprināt ar šādiem
stiprināšanas līdzekļiem:
·	Skavas
Diametrs 1,5 ≤ dn ≤ 1,8 mm, skavas
muguras platums bR ≥ 11,0 mm un minimālais ievietošanas dziļums s = 12 × d
·	Naglas vai speciālās naglas
Nominālais diametrs 2,0 ≤dn ≤ 3,0 mm,
galvas diametrs dK ≥ 4,6 mm un minimālais ievietošanas dziļums s = 12 × d
·	Koka skrūves
Diametrs 3,8 ≤ dn ≤ 4,0 mm, galvas
diametrs dK ≥ 7,0 mm un minimālais
ievietošanas dziļums s = 5 × d

Divpusēji vai vienpusēji apšūtu HD sienu
elementu uzstādīšanas secība un papildu
informācija par elementu savienojumiem
vai nodošanu ekspluatācijā būvlaukumā
atrodama 2.6. sadaļā «Sienas plaknes
montāža», sākot no 117. lpp.
Stiprināšanas tehnoloģija
Turpmāk ir aplūkoti stiprināšanas līdzekļi
un attālumi. Informācija attiecas uz
nesošajām/stabilizējošajām koka statņu
sienām. Nesošo būvelementu gadījumā
stiprināšanas līdzekļi ne tikai nodrošina fermacell apšuvuma piestiprināšanu
karkasa konstrukcijai, bet vienlaikus kalpo
slodzes pārnešanai no plāksnes uz karkasa
konstrukciju vai no karkasa konstrukcijas
uz paneli.

Šīs specifikācijas un cita informācija par
stiprināšanas līdzekļiem ir atrodama valsts
vai Eiropas tehniskajā apstiprinājumā (Z31.1-176/ETA-13/0609).
Turklāt izmantotos stiprināšanas līdzekļus
regulē būvuzraudzības apstiprinājums vai
DIN EN 14592, un tiem jāatbilst šādām
korozijas aizsardzības prasībām:
·	Sastāv no nerūsējošā tērauda.
·	Tabulā apakšā ar skavu piemēru ir norādīti ieteicamie skavu veidi, kas atbilst šīm
prasībām.

Skavas fermacell® Powerpanel HD piestiprināšanai pie koka karkasa konstrukcijas (ugunsgrēka
gadījumam) – tipi, kurus iesaka skavu ražotāji
Skavu ražotājs

Skavu tipa apzīmējums

Skavas garums, mm

Stieples diametrs, mm

Piezīme aizsardzībai pret rūsu

BeA

155/65 NR HZ
180/63 NR HZ

65
63

1,55
1,80

nerūsējošs
nerūsējošs

POPPERS-SENCO

Q 25 BGB DIN

63.

1,83

nerūsējošs

Haubold

KG 760 Crf
HD 7960 Crf

60
60

1,53
1,80

nerūsējošs
nerūsējošs

Prebena

Z 60 CRF HA
Q 63 CRF HA

60
63

1,52
1,80

nerūsējošs
nerūsējošs

KMR (Reich)

G 64 A2
Q 63 A2

64
63.

1,60
1,80

nerūsējošs
nerūsējošs

Stiprinājums:
Piestiprināšanai koka būvniecībā tiek
izmantotas pneimatiskās skavošanas
vai naglošanas ierīces. Saspiestā gaisa
spiediens vai iegremdēšanas ierobežojums
ir jānoregulē tā, lai ar triecienveida slodzi
skavas muguras augšdaļa cieši piekļaujas plāksnes virsmai. Pilnīga saskare ar
karkasa konstrukciju novērš iespējamās
nobīdes.
Lai varētu izmantot koka karkasa konstrukciju ar ekonomiskajiem šķērsgriezumiem, rūpnieciskajā ražošanā tiek lietoti
skavu un naglu tilti. Tie nodrošina precīzus
malu attālumus un pastāvīgus attālumus
starp stiprināšanas līdzekļiem.

fermacell® Powerpanel HD statiskā
izmantošana
Stiprināšanas līdzekļu maksimālais attālums vienam no otra pie malas statņiem (R)
e R = 150 mm un pie viedējiem statņiem (M)
e M = 300 mm (skatīt 3. attēlu, 145. lpp.).
Šie maksimālie attālumi tiek noteikti
saskaņā ar DIN EN 1995, un ir norādīts
nesošais/stabilizējošais pielietojums. Citiem pielietojumiem, piemēram, negatīvam
vēja spiedienam WDVS, šos maksimālos
attālumus attiecīgi samazina.

APSTRĀDE

1. attēls: Skavošanas ierīce manuālai piestiprināšanai

Izmēri mm
2. attēls: Skavas tilts mehāniskai piestiprināšanai
3. attēls: Maksimālie attālumi starp nesošo sienu paneļu ar fermacell® Powerpanel HD stiprināšanas līdzekļiem
Apšuvuma sadura

Vertikālas vai horizontālas plaknes
malas

Apšuvuma sadura

10dn

s = 12 × dn

Vertikālas vai horizontālas
plaknes malas

≥ 5dn

s = 12 × dn

10dn

4. attēls. Nepieciešamie attālumi no malām skavām

Pieņem, ka šie maksimālie attālumi ir
vienādi visiem koka būves nesošajiem/
stabilizējošajiem apšuvumu materiāliem.
Optimizētas pārbaudes ietvaros šos attālumus var samazināt līdz 40 × d skavām un
20 × d naglām un skrūvēm.
Sienu statikas apstiprinājums notiek
saskaņā ar DIN EN 1995-1-1. Detalizēta
informācija par statiskajām nesošajām
sienām ar fermacell apšuvumu ir atrodama 2.4. sadaļā «Stiprināšana», sākot no
104. lpp. Tālāk ir izskaidroti un ilustrēti
skavu un naglu atšķirīgie attālumi no
fermacell® Powerpanel HD malām.

s = 12 × dn

10dn 10dn

s = 12 × dn

≥ 5dn

≥ 5dn ≥ 5dn

[Izmēri mm]

5. attēls. Nepieciešamie attālumi no malām naglām

Skavas minimālajam attālumam līdz
plāksnes malai un attālumam līdz koka
statņa malai jābūt a4,c= 10 × stiprinājuma
biezumam (skatīt 4. attēlu).
Minimālajam naglu (arī speciālo naglu)
attālumam līdz plāksnes malai un attālumam līdz koka statņa malai jābūt a4,c= 5 ×
stiprinājuma biezumam (skatīt 5. attēlu).
Norādījums: Jāievēro, ka skavu slīpumam
attiecībā pret koka karkasa konstrukcijas
šķiedru virzienu ir jābūt vismaz 30°. Pretējā
gadījumā stiprības vērtības ir jāsamazina,
skatīt 2.4. sadaļā «Stiprināšana», 106. lpp.

fermacell® Powerpanel HD nestatiskā
izmantošana
Ja fermacell® Powerpanel HD izmanto bez
statiskās iedarbības, piemēram, kā apšuvuma materiālu, un ja nav ugunsdrošības
prasību, var izvēlēties citus stiprināšanas
līdzekļus. Tiem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda lietošanai sienas ārpusē,
kā aprakstīts Vispārējās būvuzraudzības
apstiprinājumā. Plākšņu piestiprināšanai ir
būtiski izmantot skavošanas vai naglošanas ierīces ar iegremdēšanas ierobežotāju. Pretējā gadījumā var caursist ārējo
pārseguma slāni.
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Aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību
fermacell® Powerpanel HD paneļus var
izmantot tieši kā apmetuma pamatnes
plāksni izmantošanai ārā. Šajā gadījumā
tiek nodrošināta pastāvīgi efektīva aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību saskaņā
ar DIN 68 800 2. daļu, ja plātņu montāža
notiek ar
·	pārbaudīto HD šuvju tehnoloģiju
un
·	ar tieši uzklātu apmetuma sistēmu, kas
ir HD apmetuma sistēmu ar vieglo javu
fermacell™ Leichtmörtel HD

Šādos gadījumos mēs iesakām izmantot
pagaidu aizsardzību pret laika apstākļu
iedarbību, kas koka konstrukciju aizsargā
uz laiku līdz 6 mēnešiem. Šī aizsardzība
tiek nodrošināta, ja ir veikti visi pasākumi,
kas minēti sadaļā «HD šuvju tehnoloģija»,
149. lpp. Šī pagaidu aizsardzība pret laika
apstākļu iedarbību, protams, ir efektīva
tikai kopā ar stūru, savienojumu un deformācijas šuvju, kā arī visu fasādes atveru
profesionālu noblīvēšanu.

Pagaidu aizsardzība pret laika apstākļu
iedarbību
Dažādu apstākļu dēļ var rasties aizkavēšanās starp fermacell® Powerpanel HD vai
iepriekš izgatavoto apšūto koka paneļu elementu un pastāvīgas efektīvas aizsardzības
sistēmas pret laika apstākļu iedarbību
uzstādīšanu. Tas ir iespējams, piemēram,
ziemā, ja zemas temperatūras dēļ nevar
klāt apmetumu. Ja pārtraukums ir rindu
māju būvniecībā, būvniecības uzņēmumi
bieži saskaras ar problēmu, kā šajā laikā
starpsienas aizsargāt pret laika apstākļu
iedarbību.

Ja griestu savienojums ir veidojams ar aptuveni 10 mm deformācijas šuvi, kas vēlāk
tiks pārklāta ar fermacell™ Deckenstoßprofil™ HD, šis savienojums ir jāaizsargā no
mitruma iekļūšanas, izmantojot saspiestu
hermetizējošo lenti (skatīt attēlu apakšā).

2.
3.

1.

4.

1.

15 mm fermacell™ Powerpanel HD

2.

fermacell™ armējuma lente HD

3.

fermacell™ armēšanas līme HD

4.

Tieši uzklāta apmetuma sistēma

fermacell® Powerpanel HD pārklājuma sistēmas
konstrukcija ārējai fasādei, kas nodrošina pastāvīgu
efektīvu aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību

Šuve griestu savienojuma zonā ar mitruma aizsardzību,
izmantojot saspiestu hermetizējošo lenti

APSTRĀDE

Alternatīvas sistēmas aizsardzībai pret
laika apstākļu iedarbību
Kā šī āra apmetuma sistēmas aizstājējs
fermacell® Powerpanel HD paneļi kopā ar
turpmāk uzskaitītajiem būvniecības pasākumiem arī nodrošina pastāvīgu efektīvu
aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību
saskaņā ar DIN 68 800 2. daļu (salīdzināmi 2.10. sadaļā «Ārējais apšuvums ar
fermacell® plāksnēm», 140. lpp.):
·	ārēja, tieši uzstādīta siltumizolācijas
kompozītmateriālu sistēma (WDVS) ar
vispārēju būvuzraudzības apstiprinājumu
šim pielietojumam
·	piekaramā plātne
-	ar horizontālu vai vertikālu dēļu apšuvumu
-	ar citiem piemērotiem apšuvuma
materiāliem dēļu apšuvuma vietā
·	Mūra montāžas siena, min. biezums
100 mm, gaisa slānis (DIN 4108-3,
1. tab., 5. un 6. zemsvītras piezīme) un
fermacell® Powerpanel HD ārējais pārklājums
-	ar minim. 20 mm biezām putuplasta
plāksnēm saskaņā ar DIN 18 164-1
-	ar minim. 40 mm bieziem minerālvates izolācijas materiāliem saskaņā ar
DIN 18 165-1, kam papildus ir ārējais
pārklājums ūdens novadīšanas, difūzijas atvērtam slānim ar s d = 0,2 m.

Montāžas sienas apšuvuma nostiprināšana sienā jāveic saskaņā ar DIN 1053-1.
Izmantojot šīs «alternatīvās sistēmas
aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību»,
pārbaudītā HD šuvju tehnoloģija ilgstošai
aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību
nav nepieciešama.
Tad fasādes virsma ir aizsargāta no mitruma (lietus), kas var iekļūt koka konstrukcijā, līdz var uzstādīt piemērotai sistēmai
aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību.
Taču ir jāņem vērā ietekme uz turpmākajiem darbiem, piemēram, siltumizolācijas
kompozītmateriālu sistēmu līmēšanu.
HD šuvju tehnoloģija
·	Vertikālās plākšņu šuves tiek cieši piespiestas statņiem (šuves platums ≈ 1 mm).
·	Horizontālās plākšņu šuves elementu
saduras zonā, kas atrodas virs vai zem
atbalsta sienas diskiem un nav veidotas
kā deformācijas šuves, kā arī nenesošo
sienas disku zonā arī tiek savienotas ar
ciešu saduru.

Ja alternatīvās aizsardzības sistēmas pret laika apstākļu iedarbību nesniedz
pietiekamu drošību pret mitruma iekļūšanu laika apstākļu vai paredzama ilgāka darba pārtraukuma dēļ, tad arī šeit iepriekš minētā «HD šuvju tehnoloģija»
ir izmantojama arī tad, ja tas nebūtu nepieciešams alternatīvās aizsardzības
sistēmas pret laika apstākļu iedarbību galīgajam stāvoklim.

·	Visas šī plākšņu saduras tiek pārklātas
ar pašlīmējošo armatūras lenti fermacell™ Armierungsband HD (cieši pieguļošām plākšņu šuvēm iekšējos un ārējos
stūros uz stūriem uzlīmē Armierungsband HD).
·	Armierungsband HD nekavējoties visā
platumā pārklāj ar līmi fermacell™ Armierungskleber HD.
·	Visus stiprināšanas līdzekļus, kas nav
pārklāti šuves tehnoloģijas ietvaros,
pārklāj ar vismaz vienu līmes Armierungskleber HD slāni.
·	Atkarībā no temperatūras un relatīvā gaisa mitruma armējošo līmi var
apstrādāt ar apmetuma sistēmu – pēc
apmēram 24 stundu žāvēšanas laika
(temperatūra +20°C un relatīvais gaisa
mitrums 50%).

Ja, piemēram, sakarā ar sezonu
6 mēnešu pārejas periodā jārēķinās
ar lielu ārējo mitruma slodzi, mēs
iesakām celtniecības plākšņu virsmām un atvērtās plāksnes malām
papildu pārklājumu ar ūdensnecaurlaidīgu Siloxan 290L, ražotājs OTTO
CHEMIE.
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Aizsardzības sistēmas pret laika apstākļu
iedarbību uzstādīšana
Šajā sarakstā ir apkopotas uz fermacell®
Powerpanel HD klājamās aizsardzības
sistēmas pret laika apstākļu iedarbību
komponentu vissvarīgākās īpašības un
lietošanas norādījumi, ja plāksnes tiek izmantotas tieši kā apmetuma pamatne āra
zonā. Informācija attiecas tikai uz fermacell
sistēmas piederumiem HD šuvju tehnoloģijai un HD apmetuma sistēmai.
Plašāku informāciju par produktu, materiālu īpašībām un montāžu var atrast mūsu
produktu datu lapās interneta vietnē:
www.cel.lv.

fermacell™ armēšanas lentes HD produkta īpašības
120 mm platā fermacell™ armēšanas lente
HD ir no vienas puses pašlīmējošs, īpaši
izturīgs poliestera audums ar pastiprinātu
vidējo joslu 40 mm platumā. Pašlīmējošais pārklājums ir aprīkots ar noņemamu
aizsargplēvi.
Izmantošanas norādījumi
·	fermacell® Powerpanel HD plākšņu
iepriekšēja apstrāde ar dziļumgrunti
fermacell™ Tiefengrund 1.
·	Noņem aizsargplēvi
·	Armatūras lentes vidusdaļu ar izlīdzinošo špakteļlāpstiņu piespiež sausām, cieši
savienotām plākšņu šuvēm 2.
·	Armējuma lente ir vismaz 50 mm platāka

fermacell™ armēšanas līmes HD produkta
īpašības
fermacell™ armēšanas līme HD ir vienkomponenta, elastīga speciālā dispersijas līme.
Tā saglabā elastību plašā temperatūras
diapazonā no -20°C līdz +70°C.
Izmantošanas norādījumi
·	Armēšanas lenti visā platumā pārklāj ar
līmi 3.
·	Klāšanas metode: Ar otu vai rullīti
·	Plāksnes virsmas stiprināšanas līdzekļus, kas nav jāpārklāj ar armēšanas lenti,
arī vismaz vienā slānī pārklāj ar armēšanas lenti HD 4.
Jāņem vērā:
·	nelietot spēcīgā vējā un tiešā saules
staru iedarbībā
·	pārklāto armatūras līmi sargāt no lietus,
ekstremāla gaisa mitruma un sala līdz
pilnīgai nožūšanai
·	apstrādes temperatūra: ≥ +5°C plātnes
virsmai un apkārtējam gaisam apstrādes
un žāvēšanas laikā
·	žāvēšana (+20°C un 50% rel. gaisa
mitrums): pārklājams pēc aptuveni
24 stundām

1.

Gruntēšana ar fermacell™ dziļumgrunti

2.

fermacell™ armēšanas lentes HD klāšana

3.

fermacell™ armēšanas līmes HD rullēšana

4.

Savienošanas līdzekļu pārklājoša mitrināšana ar
sūkli uz plāksnes virsmas

APSTRĀDE

Ģipša sistēmu apdare
HD apmetuma sistēma
·	149. lpp. aprakstītās HD šuvju sistēmas
izpilde.
·	Visiem fasādes logu un durvju atveru
stūriem ir jāparedz diagonālais armējums; tās var būt 300 × 600 mm sloksnes
(piemēram, atgriezumi) vai tā saucamās
«auduma bultas», kurām papildus sārmu
izturībai jābūt pietiekami izturīgām un
neslīdošām. Tās tiek ievietotas pa visu
laukumu pārklātajā fermacell™ vieglajā
javā HD 5. .
·	Pēc iepriekš veikto armēšanas pasākumu pietiekamas izžāvēšanas pa visu
laukumu klāj fermacell™ vieglo javu
HD armatūras auduma platumā, kas ar
piemērotu zobaino špakteļlāpstiņu tiek
apstrādāta tā, ka armētās vieglās javas
slāņa biezums ir 5-6 mm. 6. .
·	fermacell™ armēšanas sloksni iespiež
un ar gludinošo lāpstiņu ierīvē javas
pamatnē, līdz tas ir pilnībā pārklāts ar
javu un iestrādāts armatūras slāņa ārējā
trešdaļā (gruntējuma pārklājums) 7. .
Katra auduma sloksne jāpārklāj vismaz
par 100 mm 8. .
·	Pirms darba pārtraukšanas jāsagatavo
auduma pārklājuma vieta tālākai apstrādei: fermacell™ vieglo javu HD strauji
novelk no auduma līdz 100 mm platumam.

5.

Diagonālais armējums pie logu un durvju atverēm, izmantojot atgriezumu sloksnes (30 × 60 cm fermacell™
armatūras siets HD) vai «auduma bultas»
6.

fermacell™ vieglās javas HD klāšana

5-6 mm biezā slānī grunts apmetumam

7.

fermacell™ armatūras sieta HD iespiešana
javas pamatnē

8.

Armējuma auduma pārklāšana par aptuveni 100 mm

Arī fermacell® Powerpanel HD remonts nelielu bojājumu dēļ montāžas laikā (piemēram, nelieli plīsumi uz plāksnes malas
vai savienošanas līdzekļiem) vai montāžas padziļinājumu aizvēršana plāksnē (piemēram, sienas-stūra savienojuma skrūvju
savienojumos) tiek veikts, izmantojot fermacell™ vieglo javu HD.
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A variants:
Sedzošs apmetums ar HD vieglo javu
Pēc armējuma slāņa sacietēšanas
(1 diena) uzklāj vieglo javu HD 2-3 mm
biezā slānī un nofilcē 9. . 10 .

B variants:
Sedzošais apmetums ar struktūras
apmetumu
Pēc 1 dienas nogaidīšanas atkarībā no
grunts apmetuma biezuma klāj struktūras
apmetumu ar maks. 3 mm graudu izmēru
tieši uz armētā grunts apmetuma un
noberž. Biezo slāņu apmetumi (piemēram,
skrāpējuma apmetumi) nav piemēroti.
Apmetuma augšējam slānim ir jāpierāda
saderība ar fermacell sistēmu. Tādējādi
jebkurš minerālu difūzijas atvērts augstas
kvalitātes apmetums ir piemērots kā
struktūras apmetums, ja var nodrošināt
pietiekamu saķeri ar vieglo javu. Alternatīvo apmetumu sistēmu virskārtas piegādātāju sarakstu var atrast mājas lapā:
www.cel.lv (skatīt turpmāk).

9.

Klāj otro apmetuma slāni 2-3 mm fermacell™
vieglo javu HD pēc armējuma slāņa sacietēšanas
(A variants)
10

Apmetuma virsmu nofilcē ar sūkļa disku

Krāsojot apmetumu virskārtu un/vai ar izlīdzinošo fasādes krāsu, iesakām
nodrošināt gaišuma koeficientu > 40. Zemākas vērtības drīkst izmantot tikai
pēc apspriešanās ar attiecīgo ražotāju.

Ģipša sistēmu piederumi
fermacell™ vieglās javas HD produkta
īpašības
fermacell™ vieglā java ir ir mehāniskai
apstrādei piemērota, ūdensnecaurlaidīga
minerālu vieglā apmetuma java saskaņā ar
DIN EN 998-1 ar filcējamu virsmas struktūru (spiedes izturības klase CS II, 1,55,0 N/mm²). To var izmantot kā gruntējumu
vai tiešu pārklājumu, un pēc sacietēšanas
tā ir sala un citu laika apstākļu izturīga un
ļoti difūza (μ ≤ 10).
Izmantošanas norādījumi
·	Vieglo javu var samaisīt ar visām standarta apmetuma mašīnām vai ar rokas
maisītāju, pievienojot nepieciešamo
ūdens daudzumu (atbilstoši norādījumam uz iepakojuma)
·	Svaigas apmestas virsmas jāsargā no
lietus, priekšlaicīgas dehidratācijas ar
vēju un tiešiem saules stariem
·	Montāžas temperatūra: ≥ +5°C plātnes
virsmai un apkārtējam gaisam montāžas
un žāvēšanas laikā
·	Izmantošanas laiks: aptuveni 1,5 stundas
(atkarīgs no pievienotā ūdens daudzuma
un laika apstākļiem; laik pa laikam javu
samaisa, nepievienojot ūdeni)
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fermacell™ armēšanas sloksnes HD
produkta īpašības
fermacell™ armēšanas sloksne HD ir neslīdošs stikla šķiedras siets (acs izmērs 4 ×
4 mm) ar sārmu izturīgu pārklājumu.
Izmantošanas norādījumi
·	Klāj vertikāli vai horizontāli
·	Pie būvelementu savienojumiem un
ietaisēm apmetumā armējuma lenti iegriež, lai novērstu nekontrolētu plīšanu.
·	Pirms darba pārtraukšanas jāsagatavo
auduma pārklājuma vieta tālākai apstrādei: fermacell™ Leichtmörtel HD strauji
novelk no auduma līdz 10 mm platumam.

fermacell™ pamatnes profila HD un
griestu salaiduma profila HD produktu
īpašības
Abi profili ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda (WNr. 1.4301). Šo divu piederumu komponentu apstrādi var atrast attiecīgajās
savienojumu detaļās «Cokols», 154. lpp.,
un «Griestu saduras», sākot no 158. lpp.

fermacell® Powerpanel HD aizsardzības sistēmas pret laika apstākļu iedarbību piederumi
Piederumi

Piegādes veids, iepakojums, svars,
uzglabāšana

Patēriņš

Preces
Nr.

fermacell™
armēšanas
lente HD

·	Piegādes veids: Ruļļi (platums 12 cm,

aptuveni 2,0 t.m uz m²
(atkarībā no plāksnes
izmēra, logu un durvju atverēm u.c.)

79050

apt. 60 g/t. šuvei;
apt. 50 t. m/spainis

79056

Sienas laukums
+ 10% (sakarā ar
pārklājumiem)

79065

apt. 6 m²/maiss 5
mm biezā slānī, sajaukts maisa saturs
atbilst 30 l svaigas
javas

78020

garums 50 m), ruļļa svars 570 g

·	Iepakojuma veids: Kartona kārba ar 4 ruļļiem katrā, kartona kārbas svars: 2,51 kg

fermacell™
armēšanas
līme HD

·	Piegādes veids: Spaini 2,5 l
Spaiņa svars: 3,6 kg

·	Piegāde uz paletēm, pa 80 spaiņiem uz paletes
Paletes svars: 410 kg

·	Uzglabāšana/transportēšana: sargāt no

sala, vēsā un sausā vietā
Stabilitāte uzglabāšanā: 12 mēneši neatvērtā
veidā

fermacell™
armēšanas
līme HD

·	Piegādes veids:

Ruļļi (platums 1 m, garums 50 m)
Ruļļa svars: 8 kg

·	Iepakojuma veids: Kartona iepakojuma
kaste ar 30 ruļļiem

fermacell™
vieglā java
HD

·	LPiegādes veids: Maisi
Maisa svars: 20 kg

· Piegāde uz paletēm, pa 35 maisiem uz paletes
Paletes svars: 720 kg

·	Uzglabāšana: sausā vietā uz paletēm,
slēgtā traukā

·	Stabilitāte uzglabāšanā: maks. 12 mēneši
neatvērtā veidā

fermacell™
pamatnes
profils HD

·	Garums: 2,50 m
·	Piegāde sainī pa 20 gab.

pēc vajadzības

79054

fermacell™
griestu
salaiduma
profils HD

·	Garums: 2,50 m katrs
·	Piegāde sainī pa 10 gab.
·	Profila augšējā un apakšējā daļa piegādājama

pēc vajadzības

79055

tikai kopā

fermacell™ armēšanas lente HD

fermacell™ armēšanas līme HD

fermacell™ vieglā java HD

fermacell™ griestu salaiduma profils HD
(ar augšējo un apakšējo daļu)

fermacell™ pamatnes profils HD

fermacell™ armēšanas līme HD
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Savienojumu detaļas
Norādījumi projektēšanai un izpildei
Ar fermacell® Powerpanel HD apšūtās ārsienas konstrukcijas izturīgajai funkcionalitātei ir nepieciešama atbildīga projektēšana un izpilde.
Tas ietver jau aprakstītos pasākumus, lai
sasniegtu pastāvīgi efektīvu aizsardzību
pret laika apstākļu ietekmi
fasādei,
·	pārbaudīto HD šuvju tehnoloģiju un
·	pārbaudīt tieši uzklāto apmetuma sistēmu.

Turpmāk tiks apskatītas atsevišķu savienojumu detaļas.
Šie ir ieteikumi iespējamai izpildei!
Cokols
Kā fermacell® Powerpanel HD apakšējais

Ja savienojuma situācija ir veidota tā, ka šī
cokola profila izmantošana nav iespējama,
šeit ir izmantojami arī malas profili ar pilinātāju, piemēram, Protektor 9011 vai 2184
vai APU W40-0.

nobeigums cokola zonā tiek izmantots
nerūsējošā tērauda profils fermacell™
pamatnes profils HD.
Plāksnes malas aizsardzībai pret mitrumu
profila apakšējā daļa nav perforēta.
Piestiprina ar nerūsējošām skrūvēm koka
karkasa konstrukcijā.

Turklāt visiem savienojumiem apšuvumā
visiem savienojumiem ar citiem būvelementiem, proti,
·	iekšējiem un ārējiem stūriem,
·	savienojuma un deformācijas šuvēm,
·	atverēm fasādē, piemēram, logiem,
durvīm un ietaisēm, ir jābūt konstruktīvi
pareizi plānotiem un pienācīgi izpildītiem.
Papildus vēja un lietus necaurlaidībai tas
ietver arī pastāvīgi brīvu fermacell apšuvuma savienojumu.

≥ 300 mm

fermacell® Powerpanel HD
Tieši uzklāta apmetuma sistēma
fermacell™ pamatnes profils HD
≥ 300 mm

Fermacell® Powerpanel HD savienojums cokola zonā

Briestošās javas slānis

APSTRĀDE

B

iekšpuse

Malu aizsardzības
profils

A

A
B

ārpuse

Plākšņu sadura, iesk.
pāri stūrim veidotu
šuves blīvējumu ar
- fermacell™ armēšanas lenti HD
- fermacell™ armēšanas līmi HD

Plākšņu sadura, iesk.
pāri stūrim veidotu
šuves blīvējumu ar
- fermacell™ armēšanas lenti HD
- fermacell™ armēšanas līmi HD

Tieši uzklāta apmetuma sistēma

Tieši uzklāta
apmetuma sistēma

fermacell®
Powerpanel HD

fermacell® Powerpanel HD

Ārējā stūra veidošana ar fermacell® Powerpanel HD plāksni
Plākšņu sadura, iesk.
pāri stūrim veidotu
šuves blīvējumu ar
- fermacell™ armēšanas lenti HD
- fermacell™ armēšanas līmi HD
iekšpuse

ārpuse

C
Izplešanās šuves profils
Tieši uzklāta apmetuma sistēma

C

Ārsienas iekšējā stūra veidošana ar fermacell® Powerpanel HD

Ārsienas stūra ārpuse
Lai ārsienu stūru izvirzījumos izvairītos no
lieliem plākšņu pārlaidumiem
uz viena no sienas elementiem (transportēšanas situācijai), savienojuma zonā
jāizmanto fermacell® Powerpanel HD
sloksne. Tomēr šuvei jābūt nobīdītai tā, lai
plāksnes sadura atrastos uz statņa. Abām
sadurām jābūt veidotām ar pārbaudīto
šuvju tehnoloģiju.

Kā apmetuma pāreju pie ārējās malas
izmanto pieejamos malas aizsardzības
profilus, piemēram, Protektor 3707, 2031,
9103 vai APU W11, W13 Tie ir apmetami
profili vai profili ar redzamu malu.
Ārsienas stūra iekšpuse
Iekšēji vērstu ārsienu stūros ir jāizvairās
no plākšņu pārlaidumu problēmas, kas
rodas tikai iekšējam apšuvumam. Arī šeit
jāizmanto plāksnes sloksne.

fermacell® Powerpanel HD blīvā sadura
ārpusē, lai nodrošinātu pastāvīgi efektīvu
aizsardzību pret laika apstākļu ietekmi,
vispirms tiek atkal veidota ar pārbaudīto
šuvju tehnoloģiju. Turklāt jāveido izplešanās šuves profils, piemēram, Protektor
2330, lai varētu uztvert iespējamās konstrukcijas kustības.
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Jumta savienojums
Jumta konstrukcijas vēja necaurlaidīgais
savienojums tiek veidots starp spārēm,
izmantojot atbilstošas karnīzes sijas. Sienu
konstrukcijas vēja noturību jau nodrošina
fermacell® Powerpanel HD ārējais apšuvums, ko atbalsta konstrukcijas kokmateriāli.
Ar pietiekamu jumta pārkari vai lielāku
jumta slīpumu ūdensnecaurlaidība ir konstruktīvi nodrošināta.

Veidojot ventilējamus jumtus, tiek izmantoti atbilstoši apmetuma apdares profili, kas
vienlaikus nodrošina pietiekamu ventilācijas šķērsgriezumu, piemēram, Protektor
9224 vai APU W54.

Horizontālo savienojumu šuves
(piemēram, frontonam ar koka apdari),
veidojot atbilstošu pārkari var noblīvēt ar
mazāku piepūli, jo šeit jau konstruktīvi ir
pretestība pret lietus ūdeni.

Savienojums ar citiem materiāliem
Vertikālais savienojums ar citiem būvmateriāliem jāveido īpaši uzmanīgi, ņemot vērā
pietiekamu vēja un lietus necaurlaidību.

Kā apmetuma nobeiguma profilu var izmantot, piemēram, Protektor 2135 vai 3796.
Šeit var izmantot arī savienojuma profilus
ar saspiestu blīvējošo lenti.

Vēju aizturošs papīrs
Karnīzes sija
Iepriekš saspiesta blīvēšanas lente
Špakteļlāpstiņu griezums
Tieši uzklāta apmetuma sistēma
fermacell® Powerpanel HD

fermacell® Powerpanel HD jumta savienojums

iekšpuse

ārpuse

fermacell® Powerpanel HD
Tieši uzklāta apmetuma sistēma
Apmetuma nobeiguma profils
Iepriekš saspiesta blīvēšanas lente
Vēju aizturošs papīrs
Cits būvmateriāls (piemēram, koks)

fermacell® Powerpanel HD savienojums ar citiem būvmateriāliem

APSTRĀDE

Logi un durvis
Logu un durvju pārsedžu zonā – atkarībā
no prasībām – izmanto malas profilus ar
pilinātāju, piemēram, Protektor 9011 vai
2184 vai APU W40-0, vai vienkāršus malu
aizsardzības profilus, piemēram, Protektor
3707, 2031, 9103 vai APU W11, W13.
fermacell® Powerpanel HD blīvā sadura
ārpusē, lai nodrošinātu pastāvīgi efektīvu
aizsardzību pret laika apstākļu ietekmi,
vispirms tiek atkal veidota ar pārbaudīto
šuvju tehnoloģiju. Apmetuma nobeigumu pie logu vai durvju kārbām veido ar
atbilstošiem savienojumu profiliem, piemēram, Protektor 3726, 3728 vai APU W21,
W23, A12.
fermacell® Powerpanel HD vēja necaurlaidīgais savienojums zem palodzes tiek
panākts, uzstādot iepriekš saspiestu
blīvējošo lenti. Aizsardzība pret lietu jau
tiek nodrošināta ar pietiekamu palodzes
pārkari.
fermacell™ vieglās javas HD tīrais apmetuma savienojums pie palodzes tiek panākts
ar elastīgu pamatni atdalošas sloksnes
veidā. Sekundāro blīvuma līmeni zem palodzes var izgatavot ar koka šķiedru ražotāju
sistēmu risinājumiem (skatīt norādījumus).
Apmetuma pāreja uz vertikālajām ailu
virsmām – līdzīgi kā uz āru vērstajiem
ārsienas stūriem – atkal balstās uz pieejamajiem malas aizsardzības profiliem,
skatīt 155. lpp. Tie ir apmetami profili vai
profili ar redzamu malu.

fermacell® Powerpanel HD
Tieši uzklāta apmetuma
sistēma
iekšpuse		

ārpuse

Spiedes izturīga
izolācija
Malas profilus ar
pilinātāju vai malu
aizsardzības profils

fermacell Powerpanel HD savienojums
logu un durvju pārsedžu zonā

Plākšņu sadura, iesk.
pāri stūrim veidotu
šuves blīvējumu ar
- fermacell™ armēšanas lenti HD
- fermacell™ armēšanas līmi HD

Sekundārais blīvuma
līmenis
Ķīļu skava
iekšpuse		

ārpuse

Elastīgs
balsts
Tieši uzklāta
apmetuma sistēma
fermacell®
Powerpanel HD

fermacell Powerpanel HD savienojums palodzes
zonā

Papildu informācija
· Sistēmu risinājumi sekundārajam blīvuma līmenim – atslēgvārds
«Palodzes iebūvēšana», skatīt:
- Pavatex: www.pavatex.de
- Steico: www.steico.com

fermacell® Powerpanel HD blīvā sadura

Malu aizsardzības profils

ārpusē, lai nodrošinātu pastāvīgi efektīvu
aizsardzību pret laika apstākļu ietekmi,
vispirms tiek atkal veidota ar pārbaudīto
šuvju tehnoloģiju.

Tieši uzklāta
apmetuma sistēma
Plākšņu sadura, iesk.
pāri stūrim veidotu
šuves blīvējumu ar
- fermacell™ armēšanas lenti HD
- fermacell™ armēšanas līmi HD

Apmetuma nobeigumu pie logu vai durvju
kārbām veido ar atbilstošiem savienojumu
profiliem, piemēram, Protektor 3726, 3728
vai APU W21, W23, A12.

fermacell®
Powerpanel HD
Spiedes izturīga
izolācija
fermacell® Powerpanel HD savienojums logu un
durvju ailu zonā
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A
klasiski

fermacell®
Powerpanel HD

B
iekšpuse

B

A

ārpuse

Tieši uzklāta
apmetuma sistēma
Šuve ≈ 10 mm

A

iekšpuse

Saspiesta blīvēšanas
lente

Plākšņu sadura, iesk.
pāri stūrim veidotu
šuves blīvējumu ar
- fermacell™ armēšanas lenti HD
- fermacell™ armēšanas līmi HD
Tieši uzklāta
apmetuma sistēma
fermacell®
Powerpanel HD

ārpuse

fermacell® Powerpanel HD savienojums griestu saduras zonā

Griestu sadura (klasiska)
Koka siju griestu zonā koksnes daudzuma
uzbriešanas un saraušanās dēļ (apakšējā
sienas elementa pārseguma nesošā sija,
griestu sijas, augšējā elementa apakšējais
vainags) ir sagaidāmas līdz 6-8 mm deformācijas. Tās rodas no koksnes uzbriešanas
un saraušanās, mainoties mitrumam vai
slodzei, piemēram, sniega slodzei.
Deformāciju uzņemšana var
notikt divos dažādos veidos:
·	veidojot «pārklājošu» elementa saduru
·	veidojot elementa saduru ar aptuveni 10
mm šuvi un apstrādājot ar fermacell™
griestu salaiduma profilu HD:
-	Precīzs augšējo un apakšējo sienu elementu novietojums vienam pret otru,
izmantojot līmeņrādi vai plaknuli (skatīt
1. attēlu).
-	fermacell® Powerpanel HD plāksnes
sloksnes piestiprināšana griestu zonā,
kas blīvi piespiesta apakšējā sienas
elementa apšuvumam un ar augšējā
sienas elementa apšuvumu ir 1015 mm šuve (skatīt 2. attēlu).

1. attēls: Sienas elementu ielāgošana

-	Šīs Powerpanel HD sloksnes spēcīgais
savienojums tiek iegūts blīvā sadurā ar
apakšējā sienas elementa apšuvumu.
-	Sloksnes augšpuse ir fiksēta tikai, lai
iegūtu neierobežotas kustības iespēju.
-	Uz šuves, kas atrodas plāksnes sloksnes apakšpusē, ir armējuma lente un
HD līme, stiprināšanas līdzekļi sloksnes
vidū ir pārklāti ar līmi (skatīt 3. attēlu).
-	Lai nodrošinātu aizsardzību pret laika
apstākļu iedarbību, šo šuvi pārklāj ar
iepriekš saspiestu blīvēšanas lenti
(skatīt 4. attēlu).
·	Griestu saduras profila augšējās daļas
piestiprināšana augšējā sienas elementa
plāksnes apakšējai malai (jāņem vērā

2. attēls: Plāksnes sloksnes uzstādīšana

augstuma regulēšana ar aizmugures
profila kāju!).
·	Piestiprināšana koka karkasa konstrukcijā tiek veikta ar nerūsējošām skrūvēm
caur esošajiem caurumiem profilā (skrūves garums aptuveni 50 mm).
·	Griestu saduras profila apakšējās daļas
ievietošana augšējā sienas elementa
profila augšējā daļā.

APSTRĀDE

3. attēls: Plāksnes sloksnes zona ar HD šuvju
tehnoloģiju

·	Attālumam starp abu profilu apmetuma
nobeigumiem jābūt tik lielam kā šuve
starp plāksnes sloksni un augšējā sienas
elementa apšuvumu (kustoties, abas
daļas ieslīd viena otrā kā slīdgultņi), lai
pilnībā absorbētu kustību.
·	Apakšējā profila daļas piestiprināšana
tiek veikta caur esošo perforāciju tikai ar
fermacell™ vieglās javas HD apmetumu
(skatīt 5. attēlu).
·	Tā kā profila augšējai daļai nav perforācijas, visa profila virsma ir jāpārklāj ar
fermacell™ armēšanas līmi HD, lai nodrošinātu labāku saķeri.
·	Pēc tam, kad šis pārklājums ir pilnīgi
izžuvis, ar fermacell™ griestu salaiduma
profilu HD apmetina visu ārējo fasādi.

4. attēls. Šuves pārklāšana ar iepriekš saspiestu
blīvēšanas lenti (detaļa)

5. attēls. Profila piestiprināšana (detaļa)

6. attēls: Gatava uzstādīta plāksnes sloksne ar
fermacell™ griestu salaiduma profilu
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FASĀDES APŠUVUMI AR JAMESHARDIE

03. JamesHardie® fasādes apdares dēļi
·
·
·
·
·
·

Virsma Lietošanas joma
Kvalitātes kontrole/apstiprinājums
Ugunsdrošība
Kopšana/uzturēšana
Aprēķini
Piegriešana

JamesHardie® šķiedru cementa fasādes
apdares dēļi ir īpaši izstrādāti, lai izturētu
visas dabas apstākļu ietekmes, nezaudējot
dabisko skaistumu.
HardiePanel® apšuvumi un HardiePlank®
paneļi apvieno īpašās šķiedru cementa
formulas priekšrocības kā stabilitāti un
izturību pret laika apstākļu ietekmi un ēkas
fasādes dabisko pievilcību, kas gadu gaitā
nezaudē savu skaistumu.

·
·
·
·

Karkasa konstrukcija
Attālumi starp asīm un savienotājlīdzekļiem
Šuvju veidošana
Montāža

bājot formas stabilitāti. Pateicoties izcilai
izturībai pret pelējumu un mitrumu, izstrādājumu īpašības saglabājas pat tad, ja
JamesHardie šķiedru cements ir pakļauts
mitruma un slapjuma iedarbībai.
JamesHardie šķiedru cementa izstrādājumi sastāv no cementa, kas pastiprināts
ar celulozes šķiedru, smiltīm un ūdens.
Ir pievienots neliels daudzums ķīmisko
piedevu, kas JamesHardie izstrādājumiem
piešķir unikālas, ilgmūžīgas īpašības.

Lielformāta HardiePanel® fasādes apdares
dēļi un HardiePlank® paneļi ir viegli kopjami
fasādes dēļi, kas pieejami dažādās krāsās
un divās tekstūrās.

Pateicoties īpašajam sastāvam, HardiePlank® un HardiePanel® paneļiem ir neliels
svars un ar tiem ir viegli strādāt, un vienlaikus tie ir ļoti stabili.

Izstrādājumu apraksts
HardiePlank® fasādes apdares dēļi ir 8 mm
biezi šķiedru cementa paneļi ārējam apšuvumam fasādes remontam un jaunbūvēm. Papildus stūru, durvju un loga rāmju
pabeigšanai ir pieejamas dekoratīvās
līstes, kas izgatavotas no šķiedru cementa
(HardieTrim™ NT3™) vai metāla (HardiePlank™ MetalTrim™).
Ar HardiePlank® dēļiem var realizēt dažādas fasādes konstrukcijas:
·	klātne aizsardzībai pret laika apstākļu
iedarbību
· grīdas pārseguma klātne
· horizontāla vai vertikāla ēnas šuve

Pateicoties tehnoloģiskajiem jauninājumiem, JamesHardie izstrādājumi ir
efektīvāki nekā citi fasādes apdares dēļi.
JamesHardie šķiedru cements ir triecienizturīgs un noturīgs pret uguni, kukaiņiem
un laika apstākļiem. HardiePlank® paneļi
ir veidoti tā, lai tie izturētu Eiropas klimata
un laika apstākļu ietekmi, vienlaikus sagla-

HardiePlank® koka struktūra

HardieTrim™ NT3™

FASĀDES APŠUVUMI AR JAMESHARDIE

HardiePanel® fasādes apdares dēļi ir
8 mm biezi lielformāta paneļi no šķiedru
cementa izmantošanai āra darbos. Tie ir
piemēroti ventilējamām konstrukcijām
un tos var uzstādīt uz koka un alumīnija
karkasa konstrukcijām. Sistēma ietver arī
apstiprinātas nerūsējošā tērauda skrūves
ar galvas pārklājumu piestiprināšanai pie
koka karkasa konstrukcijas.
Virsmas
ColourPlus™ tehnoloģija: Augstas kvalitātes rūpniecisks pārklājums vairākās
kārtās, pieejams 21 krāsā.

Lietošanas joma
DIN EN 12467 regulē šķiedru cementa
plākšņu lietošanas jomu.
HardiePlank® un HardiePlank® fasādes
apdares dēļus drīkst izmantot A kategorijas 2. klases (DIN EN 12467) pielietojuma
jomās (maksimālās noslodzes).

Kvalitātes kontrole/apstiprinājuma struktūra
HardiePlank® un HardiePanel® šķiedru
cementa paneļu kvalitātes īpašības tiek
pastāvīgi pārbaudītas, veicot iekšējo
uzraudzību, turklāt nepārtraukta kvalitātes
kontrole tiek veikta monitoringa ietvaros.
Saskaņā ar DIN 18516-1 «Ventilējamie
ārējo sienu apšuvumi» un Vācijas būvtehnikas institūta (DIBt) tehnisko būvnormatīvu paraugu maza izmēra ārējo sienu
apšuvumiem (laukums ≤ 0,4 m² un svars ≤
5 kg) vai dēļu veida elementiem (platums
≤ 30 cm un atbalstu attālums ≤ 80 cm ar
karkasa konstrukciju), kas tiek piestiprināti saskaņā ar vispārējiem tehniskajiem
noteikumiem, apstiprinājums sertifikāta
veidā nav nepieciešams. HardiePlank® fa-

sādes apdares dēļi, kuru platums ir 18 cm
un maksimālais karkasa konstrukcijas
asu attālums 60 cm, iekļaujas dēļu veida
elementu grupā.
Pamatojoties uz noteikto iekšējo un ārējo
uzraudzību, HardiePanel® šķiedru cementa
plātņu atbilstība ir pierādīta ar vispārējo
būvuzraudzības apstiprinājumu Z-31.4193.

Ugunsdrošība
Pateicoties galvenokārt minerālu sastāvdaļām, HardiePlank® paneļi un HardiePanel®
fasādes apmetumi nav uzliesmojoši un
atbilst A2 klasei, s1-d0 saskaņā ar EN
12501-1. Nepieciešamo ugunsdrošību
būvelementiem nosaka būvnoteikumi.

Kopšana/uzturēšana
Parasti HardiePlank® un HardiePanel® fasādes apdares dēļiem, lai tie saglabātu savas
specifiskās īpašības, stabilitāti un funkcionalitāti, ir nepieciešama tikai neliela
apkope. Tomēr ir ieteicams veikt ikgadēju
pārbaudi (ventilācija, šuves, stiprinājumi)
un novērst iespējamos bojājumus, lai vēl
vairāk palielinātu to kalpošanas laiku.
JamesHardie® fasādes apdares dēļus var
tīrīt ar aukstu un remdenu ūdeni, ja nepieciešams, ar maigu un šķīdinātājus nesaturošu mājsaimniecības tīrīšanas līdzekli.

Svarīgs norādījums:
Nekad šķiedru cementa fasādēm neizmantojiet augstspiediena tīrītāju, jo tas var
iedarboties uz virsmu un tās pārklājumu, to sabojājot.

Aprēķini
Aprēķinot konstrukcijas elementus āra
darbos, vispirms, kur tas nepieciešams,
jāveic vēja slodzes aprēķins. Aprēķinos ir
jāņem vērā dažādi parametri, piemēram,
· uzstādīšanas augstums
· vispārējā atrašanās vieta (piekraste, 		
kalni,...)
· augstuma līmenis
· orientācija (debess puses)
Papildus vēja slodzēm stabilitātes pierādīšanai saskaņā ar DIN EN 1991-1 standartu
ir jāņem vērā šādas slodzes:
· pašsvars
· sniega un ledus svars
· piespiedu ietekmes.
Apstiprinājumam jāietver visi būvelementi, karkasa savienojumi un savienojošie
elementi, kā arī to noenkurojums nesošajā
būvelementā, tāpat arī jāietver apstiprinājumi īpašajām slodzēm fasādēs vai
pārsegumu virsmās, piemēram, saules
aizsarglīdzekļi un apgaismojums, kas
jāpiestiprina pie nesošā karkasa konstrukcijas. Skatīt arī nodaļu «Asu un savienotājlīdzekļu attālumi».
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HardiePlank® un HardiePanel® fasādes apdares
dēļu montāža
JamesHardie® fasādes apdares dēļi tiek
uzstādīti atbilstoši «vispāratzītiem tehnoloģiskajiem noteikumiem». Ja nepieciešams,
membrānu piestipriniet pie ārsienas,
turklāt atsevišķo slāņu pārklājumam jābūt
vismaz 150 mm, lai ūdens notecētu uz āru.
Pārliecinieties, ka ūdensnecaurlaidīgā
membrāna pārklājas, lai ūdens iztecētu
ārpusē. JamesHardie neuzņemas atbildību
par ūdens iekļūšanu.

Piegriešana

Malu pārklājums
Piegriežot HardiePlank® fasādes apdares

Piegriežot HardiePlank® fasādes apdares
dēļus, jāņem vērā:
· Vienmēr lietojiet ES apstiprinātu putekļu
aizsargmasku (2. vai 3. aizsardzības
klases smalko putekļu aizsargmasku).
· Plāksnes vienmēr jāpiegriež ārpus telpām.

dēļus un HardieTrim™ NT3™ dekoratīvās
līstes, visas grieztās malas pirms uzstādīšanas jāapstrādā ar ColourPlus™ malu
pārklājumu.

Griešanas ierīce jānovieto tā, lai vējš nepūstu putekļus cilvēku virzienā.
Ieteicamā metode:
HardieGuillotin™ griešanas instruments
HardiePlank® paneļiem vai zemas putekļu
emisijas rokas zāģis ar HardieBlade™
zāģa asmeni un piemērotu HEPA nosūcēju
lielformāta HardiePanel® fasādes apdares
dēļu piegriešanai.
Izgriezumi: Izmantojiet rotzāģi vai rokzāģi
ar cietmetāla vai bimetāla asmeni, vai arī
dimantu (piemēram, Bosch zāģu plātnes
rotzāģa tipu T 141 HM vai līdzvērtīgu).

Norādījums:
Neklājiet krāsu uz fasādes apdares
dēļu redzamās plaknes. Lieko krāsu
nekavējoties notīriet no fasādes, pretējā gadījumā būs krāsu novirzes.

8 mm atvere
Griezums

Stūra izgriezumā, kas atrodas iekšējā stūrī, jāveido vismaz 8 mm atvere, lai novērstu
plāksnes lūzumu.

Uzklāj ColourPlus™ malu pārklājumu
pirms uzstādīšanas.
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Karkasa konstrukcija
JamesHardie® fasādes apdares dēļus var
uzstādīt gan uz monolītām sienām, gan
uz vieglo konstrukciju sienām. Monolītās
sienas parasti sastāv no betona vai mūra ar
papildu siltumizolāciju. Vieglo konstrukciju
sienas parasti ir noslēgtas koka konstrukcijas, kuru dobumā starp koka statņiem ir
siltumizolācijas pildījums.
Koka karkasa konstrukcijas gadījumā
jāņem vērā:
Izmanto tehniski žāvētus kokmateriālus
ar mitrumu uzstādīšanas brīdī ≤ 20% zem
jumta vai pārseguma, kas atbilst mūsdienu
būvniecības pasākumiem saskaņā ar DIN
68800-2, lai izvairītos no sēnīšu un kukaiņu
radītajiem bojājumiem. Tomēr mēs iesakām izmantot EPDM lenti, lai koka karkasa
konstrukciju aizsargātu no mitruma iekļūšanas. Kokmateriāliem jābūt vismaz no
C24 stiprības klases skujkokiem saskaņā
ar DIN EN 14081-1 vai S 10 šķirošanas
klases saskaņā ar DIN 4074-1.

Koka karkasa konstrukcijas biezums
nedrīkst būt mazāks par 40 mm. Tieši
uzstādot uz monolītajām sienām, jāizvēlas
tāds karkasa konstrukcijas šķērsgriezums,
lai naglas vai skrūves otrā pusē neizvirzītos
ārā. Karkasa konstrukcijai jābūt precīzi
izlīdzinātai visā plaknē, lai iegūtu gludu
fasādes laukumu.
Latojuma starpkārta: Ja ir nepieciešama
ārējā siltumizolācija, nesošais latojums
jāstiprina pie latojuma starpkārtas, lai
nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju.
Latojuma starpkārtas šķērsgriezums ir
atkarīgs no izvēlētā siltumizolācijas biezuma, tomēr tā izmēram jābūt ≥ 40 × 50 mm
un ar nesošo latojumu jābūt savienotam
attālumā ≤ 600 mm.

Attālumam līdz nesošā latojuma apakšmalai jābūt atbilstošam būvniecības
noteikumiem, taču ne mazākam kā 160 mm.

Nesošajam latojumam jāpiestiprina EPDM
lente, lai pasargātu kokmateriālu. Zem
visiem HardiePlank® savienojumiem un pie
visām HardiePanel® paneļu garenvirziena
malām, un pie savienojuma ar HardieTrim™
uzstāda dekoratīvās līstes. Pievērsiet
uzmanību, lai savienojumu vietās būtu
pietiekams pārlaidums. HardiePlank®
fasādes apdares dēļu vertikālajai uzstādīšanai nesošajam latojumam ir jābūt pa
visu laukumu.

Svarīgs norādījums:
Nekad nestiepiet EPDM lenti, jo tad
var zust hermētiskumus.
EPDM lentei ir jābūt par ≥ 10 mm
platākai par karkasa konstrukciju.

Minimālais attālums starp nesošā latojuma augšmalu un augšējo nobeigumu.
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Attālumi starp asīm un
savienotājlīdzekļiem
HardiePlank® fasādes apdares dēļus var
viegli piestiprināt ar naglu pistoli, iepriekšēja urbšana nav nepieciešama. Naglu
pistoles spiediens ir jāiestata tā, lai naglas
tiek iedzītas vienā līmenī ar virsmu vai
iegremdētas
ne dziļāk kā 1 mm. Ja nagla iedzīta pārāk
dziļi vai nepietiekami dziļi, var sabojāt vai
nepietiekami piestiprināt materiālu.
Attiecībā uz vēja slodzes tabulā norādītajiem maksimālajiem vēja slodzes līmeņiem
un minētajiem pielietojumiem HardiePanel® stabilitāte ir pierādīta.
Ja aprēķinā iegūst citas vēja slodzes, kas
nav norādītas tabulā, nestspēju un izmantojamību apstiprina, sagatavojot statiku
atkarībā no objekta specifikas.

Vēja slodzes tabula HardiePlank®
Karkasa konstrukcijas veids

asu atstatums
[mm]

Stiprināšanas līdzekļi/
Izmēri

Attālums starp
stiprināšanas
līdzekļiem
[mm]

Max. vēja
slodze
[kPa]

koka karkasa
konstrukcija
(min. 40 × 60
mm)

600

3,0 × 50 mm nerūsējošā tērauda
nagla
Minim. 3,0 × 50 mm

600

1,7

400 I 600

Paslode rievnagla minim. 2,8 × 45
× 7 mm

400 I 600

1,87 I 1,33

600

Nerūsējošā tērauda skrūve ar
gremdgalvu minim. 4,0 × 45 mm,
ar minim. 7 mm galvas diametru,
piemēram, Reisser A2

600

1,4 kPa

Saskaņā ar 5. eirokodeksu skrūve plaisu riska dēļ aizmugurē nedrīkst izspiesties no rāmja.

Vēja slodzes tabula HardiePlank®
Karkasa konstrukcijas veids

koka karkasa
konstrukcija (min. 40 ×
60 mm)

Stiprināšanas līdzekļi

HardiePanel® skrūves 4,8 ×
38 mm, galvas Ø 12 mm

Maks.
vēja
spiediens

Maks.
asu attālums

Maks.
skrūvju
attālums

No
sāna

No
augšas un
apakšas

[kPa]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1,44

600

400
katrā rindā

20

50.

Saskaņā ar 5. eirokodeksu skrūve plaisu riska dēļ aizmugurē nedrīkst izspiesties no rāmja.
Informācija attiecas uz plākšņu izmēru 1220 × 3050 mm

Papildu informācija:
HardiePlank® fasādes apšuvuma uzstādīšanas instrukcija
HardiePanel® fasādes apšuvuma uzstādīšanas instrukcija

Stiprināšanas līdzekļus ievieto vienā līmenī ar virsmu vai iegremdē ne vairāk kā 1 mm.

Malu attālumi
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Šuvju veidošana
JamesHardie iesaka pie visiem stūriem un
malām, piemēram, ēkas siltumizolācijas,
durvju un logu rāmju, veidot 2-4 mm šuvi,
lai kompensētu izstrādājuma un ēkas pielaides. Tas palīdz arī lietus ūdens novadīšanai no vertikālās šuves.
Naglas/skrūves centram jābūt apmēram
25 mm no HardiePlank® plāksnes augšpuses. Malas attālums līdz stiprināšanas
līdzeklim ir ≥ 15 mm (A att.).

HardiePanel® plāksnes uzstāda ar redzamām šuvēm. Horizontālo šuvju platums
nedrīkst pārsniegt 8 mm un vertikālo
12 mm.
Deformācijas šuves
Ēkas deformācijas šuves ir jāpārnes uz
karkasa konstrukciju un apšuvumu. Lai
kompensētu termisko spriegumu, fasādes
laukumā ne tālāk kā 12 m attālumā vienai
no otras HardiePlank® un 15 m un HardiePanel® ir jābūt horizontālajām un vertikālajām deformācijas šuvēm.

Sienu ietaises
Sienu ietaises veidošanai, piemēram, caurulēm un ūdens krāniem, izmantojiet cietmetāla rokzāģi. Caurumam jābūt aptuveni
6 mm lielākam par caurules diametru. Pēc
uzstādīšanas atlikušo atstarpi aiztaisiet ar
elastību saglabājošu blīvējuma materiālu
(ne silikonu). Ja cauruma diametrs ir pārāk
liels, esošo atveri vispirms aizpildiet ar
blīvējuma lentu, piemēram, no poliuretāna. Atlikušo atstarpi aizpildiet ar elastību
saglabājošu masu.

Maks. 400 mm

Uzstādot HardiePanel® fasādes apdares
dēļus, sānu malu attālumam jābūt 20
mm. Attālumam uz augšu un uz leju jābūt
50 mm (B att.).

Attālums starp stiprināšanas līdzekļiem
(katrā rindā) nedrīkst būt lielāks par
400 mm. Šie attālumi jāievēro neatkarīgi
no plākšņu novietojuma (horizontāli vai
vertikāli).

50 mm

20 mm

A att.

B att.
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Uzstādīšanas varianti

HardiePlank® fasādes apdares dēļu otro

Lai atvieglotu pirmā HardiePlank®
paneļa uzstādīšanu, ieteicams izmantot
HardiePlank™ bāzes ventilācijas profilu.
Uz karkasa konstrukcijas 170 mm virs
starta profila augšmalas uzvelk līniju
un to nonivelē. Tā ir pirmā uzstādāmā
HardiePlank® paneļa dēļa augšmala un
vienlaicīgi nodrošina lāseni ar 10 mm
pārkari pār HardiePlank™ cokola pildījuma
profila apakšmalu.

rindu klāj ar 30 mm pārklājumu pār pirmo
rindu. Lai nodrošinātu vienādu fasādes
izskatu, uzstādot ir svarīgi šo pārklājumu
ievērot pa visu plakni (A att.).
Gecko Gauge montāžas palīgierīce, kas
iestatīta uz 150 mm, palīdz nodrošināt
ātrāku un precīzāku uzstādīšanu.
Alternatīvi 150 mm virs katra augšējā dēļa
augšmalas uz karkasa konstrukcijas var
novilkt līniju. Tā ir HardiePlank® fasādes
apdares dēļu nākamās rindas augšmala.

Nivelēšanu ar līmeņrādi veic ne retāk kā pēc
katras ceturtās vai piektās rindas (B att.)

HardiePlank® fasādes apdares dēļu
pēdējās rindas piestiprināšana
Vairumā gadījumu paneļa dēļu pēdējā
rinda precīzi nebeidzas sienas augstumā,
un HardiePlank® paneļi ir jānogriež līdz
vajadzīgajam augstumam. Nomēriet
attālumu no (ēkas) augšmalas līdz
iepriekšējā paneļa dēļa augšējam punktam
un pieskaitiet 20 mm.

1.
2.
600 mm

3.
4.
5.

min. 20 mm
20 mm

A att.

B att.

6.

7.

Horizontālā uzstādīšana

C att.

1.

Monolīta siena

2.

Horizontāli uzstādīta latojuma starpkārta

3.

Vertikāli piestiprināts nesošais latojums vismaz 40 × 60 mm

4.

EPDM lente

5.

Siltumizolācijas materiāls

6.

Brīvi nobīdītas šuves, HardiePlank® fasādes apdares dēļu minimālais garums padziļinājumā – trīs nesošās latas

7.

Saskaņā ar būvniecības noteikumiem, bet vismaz 150 mm
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Tas garantē precīzu 30 mm pārklājumu un
augšējo ventilācijas atveri 10 mm (C att.).
Citi uzstādīšanas varianti ir vertikālā
instalācija kā grīdas pārseguma klātne vai
instalācija ar atvērtām šuvēm:

Norādījumi savienojumu detaļu veidošanai:
HardiePlank® fasādes apāsuvuma uzstādīšanas instrukcija
HardiePanel® fasādes apāsuvuma uzstādīšanas instrukcija

1.
2.
maks. 600 mm

3.
4.
5.

6.

7.
6.
2.

3.

4.

5.

1.

9.

Horizontālā uzstādīšana ar pārlaidumu

Horizontālā uzstādīšana ar atvērtām ēnas šuvēm

1.

EPDM lente

1.

Nesošā pamatne

2.

Stingrā vai daļēji stingrā siltumizolācija

2.

Horizontālais latojums

3.

Minim. 20 mm ventilācijas diametrs

3.

4.

Vertikāli piestiprināts nesošais latojums vismaz 40 × 60 mm

Vertikālais latojums vismaz 40 mm × 60 mm (savienojumā
nepieciešama platāka lata)

5.

Vertikāli uzstādīti HardiePlank® fasādes apdares dēļi,
pārklājums 30 mm

4.

EPDM lente

5.

Siltumizolācija

6.

Tvaika caurlaidīgas paklājfolijas

7.

Maks. 8 mm ēnas šuve, vismaz 1 mm ēnas šuve

8.

Brīvi nobīdītas šuves, HardiePlank® fasādes apdares dēļu
minimālais garums padziļinājumā

9.

Saskaņā ar būvniecības noteikumiem, bet vismaz 150 mm
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Atbilstības deklarācija
Būvlaukums vai ēka
Nosaukums: .......................................................................................
Iela: ....................................................................................................
Pasta indekss/vieta: ...........................................................................

Uzņēmuma nosaukums un adrese, kas uz sienas konstrukcijas,
kas šeit aprakstīta, ir uzstādījis pārbaudīto apmetuma sistēmu
	kā HD apmetuma sistēmu, kas sastāv no fermacell® vieglās
javas HD un fermacell™ armatūras sieta HD, vai
	kā minerālu apmetuma sistēmu, kas vispārējās būvuzraudzības kārtībā ir apstiprināta izmantošanai nedegošu siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēmās, tostarp ārējo sienu virsmu
deformācijas

Uzņēmuma nosaukums un adrese, kas izgatavoja fermacell nesošo/stabilizējošo sienas konstrukciju ar pašnesošo un stabilizējošo
fermacell® Powerpanel HD apšuvumu, ieskaitot pārbaudīto šuvju
tehnoloģiju, kas sastāv no fermacell™ armēšanas lentes HD un
fermacell™ armēšanas līmes HD.

šuvju savienošanai:

Nosaukums: .......................................................................................

Pasta indekss/vieta: ...........................................................................

Iela: ....................................................................................................
Pasta indekss/vieta: ...........................................................................
Iepriekš minētā pakalpojuma sniegšanas laiks
Datums: ..............................................................................................
Atbilstības deklarācija
Uzņēmuma nosaukums un adrese, kas izgatavoja fermacell nesošo/stabilizējošo sienas konstrukciju ar pašnesošu vai stabilizējošo fermacell® Powerpanel HD apšuvumu, ieskaitot pārbaudīto
šuvju tehnoloģiju, kas sastāv fermacell™ armēšanas lentes HD
un fermacell™ armēšanas līmes HD attiecībā uz visām detaļām,
kas ir uzstādītas profesionāli un saskaņā ar visiem vispārējā tipa
apstiprinājuma noteikumiem Nr. Z-31.1-176, izd. Deutsches Institut
für Bautechnik in Berlin, kā arī fermacell® Powerpanel HD lietošanas
instrukciju.

Nosaukums: .......................................................................................
Iela: ....................................................................................................

Iepriekš minētā pakalpojuma sniegšanas laiks
Datums: ..............................................................................................
Atbilstības deklarācija
Ar šo tiek apstiprināts, ka pārbaudītā apmetuma sistēma ir uzstādīta
	
kā HD apmetuma sistēma, kas sastāv no fermacell® vieglās
javas HD un fermacell™ armatūras sieta HD, vai
	
kā minerālu apmetuma sistēma, kas vispārējās būvuzraudzības
kārtībā ir apstiprināta izmantošanai nedegošu siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēmās, tostarp ārējo sienu virsmu
deformācijas šuvju savienošanai attiecībā uz visām detaļām, kas
šeit aprakstītajā sienu konstrukcijā ir uzstādītas profesionāli un
saskaņā ar visiem vispārējā tipa apstiprinājuma noteikumiem
Nr. Z-31.1-176, izd. Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin, kā
arī fermacell® Powerpanel HD lietošanas instrukciju.

Par būvizstrādājumiem vai atsevišķām detaļām, ko parakstītājs
pats nav izgatavojis, arī tas tiek apstiprināts, pamatojoties uz
	esošo detaļu marķējumu saskaņā ar vispārējās būvuzraudzības
apstiprinājuma vai ETA-13/0609 noteikumiem
	par to pašu veiktajām pārbaudēm
	atbilstoši būvizstrādājumu vai to daļu ražotāja rakstiskajam apstiprinājumam, ko parakstītājs ir iekļāvis savā dokumentācijā.

Par būvizstrādājumiem vai atsevišķām detaļām, ko parakstītājs
pats nav izgatavojis, arī tas tiek apstiprināts, pamatojoties uz
	esošo detaļu marķējumu saskaņā ar vispārējās būvuzraudzības
apstiprinājuma vai ETA-13/0609 noteikumiem
	par to pašu veiktajām pārbaudēm
	atbilstoši būvizstrādājumu vai to daļu ražotāja rakstiskajam apstiprinājumam, ko parakstītājs ir iekļāvis savā dokumentācijā.
Šis apliecinājums tiek iesniegts būves pasūtītājam nosūtīšanai
atbildīgajai būvuzraudzības iestādei.

Vieta, datums

Vieta, datums

Zīmogs, paraksts

Zīmogs, paraksts
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Būvlaukuma apgaitas kontrolsaraksts
Powerpanel HD (lietošanai ārā)
Objekts:
Arhitekts:
1. uzņēmējs:
2. uzņēmējs:
Pārbaudāmie punkti (nav galīgi, cik
redzams):
·	Attālumi starp asīm asu un izmēri karkasa konstrukcijā ir pareizi?
·	Stiprināšanas līdzekļi (veids, attālumi, vai
nav pārāk dziļi iegremdēti)
·	Savienojumu veidošana (ar tiešu saduru,
armēšanas lente HD un armēšanas līme
HD uzklāti pareizi)
·	Ārējie stūri ar tiešu saduru, piestiprināti
vienā karkasa konstrukcijā

·	Maks. Laukuma garums 25 m, nav ārkārtējas atjaunošanās
·	Savienojuma izveidošana pie palodzes
·	Izveidošana cokola zonā
·	Ir cokola profils
·	Savienojumi ar citiem būvelementiem
·	Apmetuma konstrukcija zināma?
(laika apstākļi)

Papildus tiešajam apšuvumam:
·	Visas saduras nostiprinātas?
·	Griestu sadura pareizi izveidota?
Papildus ventilējamām fasādēm:
·	Ventilācija (arī pie atverēm)

Secinājumi, vizuāli apskatot:
Cik redzams, defektu nav

Defektu nav (skatīt piezīmes)

Piezīmes/defektu novēršana:

Datums:

Atbildīgais:

Paraksts:
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