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SIENU UN GRIESTU SILTINĀŠANA NO ĒKAS IEKŠPUSES

Zema energijas paterina –‘ ,-

zemu oglekla emisiju ekas-,

l Siltumizolācijas plātne ar pielīmētu 
ģipškartonu jaunbūvēm un renovēšanai 

l  Piemērota gan akmens, mūra un betona, 
gan koka konstrukcijas ēku sienu un griestu 
siltināšanai no ēkas iekšpuses

l Vislabāk izmantojama kā papildu 
siltumizolācija rekonstruējamos objektos, 
kuros jauno izolācijas kārtu ir iespējams 
uzstādīt tieši virs vecas, nebojātas 
konstrukcijas

l Vienlaicīgi pilda arī tvaika izolācijas funkciju

l Efektīva ēkas platības izmantošana ar plānu 
konstruktīvo risinājumu palīdzību

l Vieglās siltumizolācijas plātnes ir ātri 
montējamas un apstrādājamas

l Kvalitatīvs Somijā izgatavots produkts



1.  Siltumizolācijas plātņu apstrā-
dei ir piemēroti parasti darba rīki, 
piemēram, rokas zāģis un paklāju 
griežamais nazis. Kingspan Therma™ 
TW56 Anselmi urbšanai ir piemērots 
parasts urbis.

2.  Siltumizolācijas plātni iespē-
jams piestiprināt tieši pie nebojātas 
sienas. Plātnes nepieciešams no-
zāģēt 15–20 mm īsākas par telpas 
augstumu.

3.  Ja sienas konstrukcijā, tieši zem 
apdares plātnes ir tvaika izolācija, 
tajā nepieciešams izurbt caurumus, 
izmantojot 10 mm diametra urbi un 
izurbjot 10 urbumus vienā m2.

4.  Pirms pirmās plātnes montāžas 
stūra vertikālajā nepieciešams iepūst 
plānu montāžas putu slāni.

5.  Siltumizolācijas plātni, izmantojot 
montāžas ķīļus, piestiprina apmēram 
10 mm augstumā virs grīdas. 
Kingspan Therma™ TW56 Anselmi 
siltumizolācijas plātnei kājlīstes 
piestiprināšanai nepieciešamais sa-
plākšņa pastiprinājums novietojams 
uz grīdas pusi.

6.  Atstarpes starp skrūvēm ir 
300 mm un attālums no skrūvēm līdz 
plātnes malai ir 15 mm. Ja plātnes 
līmē pie sienas, atstarpes var būt 
450 mm. Ja plātnes montē pie 
griestiem, atstarpes starp skrūvēm 
ir 150 mm.

7.  Plātņu spundētajos salaidumos 
nepieciešams iepūst plānu montā-
žas putu slāni. Kingspan Therma™ 
TW56 Anselmi siltumizolācijas 
plātnes konstrukcija izveido pietieko-
ši noturīgu tvaika izolāciju, tādēļ to 
izmantošanas gadījumā atsevišķa 
tvaika izolācija nav nepieciešama.

8.  Pēc plātņu montāžas augšējos un
apakšējos salaidumus, kā arī stūrus
noblīvēt ar montāžas putām. Pirms 
putu pielietošanas grīdu ir ieteicams 
aizsargāt pret nosmērēšanos, 
izmantojot krāsotāja līmlenti. Kad 
montāžas putas ir sacietējušas, to 
liekās daļas nogriezt.

9.  Vecās iegremdētās elektroinsta-
lāciju kārbas var atstāt tur, kur tās 
bijušas, un elektrorozetes aprīko ar 
paaugstināšanas gredzeniem. Ja 
plātnes piestiprina tieši pie sienas, 
elektrības vadus parasti izvieto 
zem kājlīstēm un montāžas līstēm. 
Atveres rūpīgi noblīvēt, izmantojot 
montāžas putas.

10.  Kingspan Therma™ TW56 
Anselmi ģipškartona malas ir sašauri-
nātas, tādēļ plātņu salaidumā vietā ie-
līmē celtniecības šuvju sietu vai pa-
pīra lenti. Pirms virsmas noslēdzošās 
apdares, salaiduma vietu izlīdzina, iz-
mantojot ģipškartona apstrādes lī-
dzekļus - špakteļmasu. Tā tiks nodro-
šināta gluda sienas virsma.

11.  Kingspan Therma™ TW56 
Anselmi virsmu var krāsot, aplīmēt ar
tapetēm, vai arī flīzēt, tāpat kā 
parasto ģipškartona plātni, ievērojot 
tehnoloģiju.

Papildu siltumizolācijas plātņu mon-
tāžas video ir iespējams noskatīties 
vietnē:  
www.kingspanizolacija.lv

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

Montāžas norādī jumi

Produkta informācija
Plātnes izmēri: 600 x 2600 mm
Biezums: 40 vai 70 mm
(siltumizolācija 30 vai 60 mm)
Siltumvadītspēja (siltumizolācijai): 
λD 0,023 W/m·K (siltumizolācijas biezums 30 mm) 
λD 0,022 W/m·K (siltumizolācijas biezums 60 mm)
Salaiduma veids: pusspunde garākajās malās, 
gali taisni
Pārklājums: vienā pusē rūpnieciski pielīmēts 9 
mm ģipškartons, kam malas sašaurinātas, bet 
otrā pusē plāns tvaika necaurlaidīgs pārklājums

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

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

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

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

E-pasts: info@kingspanizolacija.lv
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