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ETERNIT BALTIC

Vēsture
1993. gadā starp Lietuvas akciju sabiedrību „Akmenės 

cementas” un vācu būvmateriālu lielražotāju „Eternit” 
�ka paraks�ts sadarbības līgums.

1994. gadā dibināts Lietuvas un Vācijas kopuzņēmums „Eternit 
Akmenė”. 

1997. gadā izgatavota pirmā bezazbesta loksne.
2008. gadā sākta pirmās viļņoto lokšņu rūpnīcas celtniecība.
2009. gadā uzņēmums pārdēvēts par UAB „Eternit Bal�c”. Tā 

gada maijā palaista jauna krāsošanas līnija ar krāsas 
ieliešanas mezglu.

2010. gadā atklāta jaunā viļņoto lokšņu rūpnīca.
2011. gadā „Etex Group” izpirka „Eternit Bal�c” akcijas, kas 

piederēja uzņēmumam „Akmenės cementas”. Mēs esam 
kļuvuši par uzņēmumu ar ārzemju kapitālu.

2011. gadā „Eternit Bal�c” produkcija ser�ficēta atbilstoši 
standar�em ISO 14001, ISO 9001, OSHAS 18001.

Fak�
Atrašanās vieta: Naujoji Akmene, Lietuva
Darbības joma: viļņoto lokšņu izgatavošana, „Etex Group” 
produktu piegāde.
Darbinieku skaits: ~130.

Etex
„Etex” ražo un �rgo augstas kvalitātes būvmateriālus un 
projektu risinājumus. Šobrīd kompāniju grupai ir 
uzņēmumi 44 vals�s, ražošana �ek veikta 121 fabrikā, 
personāls pārsniedz 17 tūkstošus cilvēku. Grupas centrālais 
birojs atrodas Beļģijā. Grupa specializējas šķiedru cementa 
jumta un fasādes segumu ražošanā, celtniecības 
risinājumu izstrādē, izmantojot ģipša un cementa plāksnes, 
kā arī pasīvo ugunsdzēšanas sistēmu un jumta kārniņu 
ražošanā.
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VIĻŅOTO LOKŠŅU IZGATAVOŠANA

Komponen� �ek sajauk� jaucējā, no kura to homogēnā masa �ek 
novirzīta uz mašīnas vārpstu. Vārpstā �ek formēta sagatavotās 
masas vajadzīgā biezuma plēve. Tad no masas izveidotā plēve 
nonāk konveijerā, kur vēlreiz �ek pārbaudīts iegūtās masas 
biezums. Plēve tālāk �ek sagriezta atbilstoši ražojamā profila 
izmēriem. Sagrieztās loksnes formēšanas aparātā iegūst viļņotu 
formu un �ek izvietotas uz skārda formām, pēc tam loksnes 
atstāj nogatavināšanas kamerā. Formēšanas pārpalikumus atkal 
pārstrādā.

Viļņotās loksnes �ek ražotas uz Hačeka mašīnas no cementa, 
kaļķakmens, amorfā silīcija dioksīda, celulozes, polivinilspirta un 
ūdens. Polivinilspirta (PVA) šķiedra, kas aizvieto azbestu, pilda 
nos�prināšanas funkciju. Šķiedru cements satur mikroskopiska 
izmēra gaisa spraugas. Tām ir vairākas noderīgas funkcijas, 
piemēram, tās uzlabo skaņas un siltuma izolāciju. Šķiedru 
cementā esošās gaisa spraugas aukstā laikā aizpildās ar ledu, kas 
veidojas no sasaluša ūdens. Līdz ar to temperatūras svārs�bas 
nekaitē viļņoto lokšņu tehniskajām īpašībām.

Armējošā
šķiedra

Ražošanas
šķiedra

Ūdens

Jaucējs

Ūdens

Cements

Cementa jaucējs Jaucējs

Formēšanas vārpsta Griezējs Formēšana Nogatavināšana

Krāsas uzklāšana 
ar sukām

Krāsošana ar 
pārklājuma metodi

Uzglabāšana

Krāsas ierīvēšana ar sukām uzsildītā loksnē Loksne �ek aplieta ar krāsu pēc pārklājuma metodes

Loksne pēc krāsošanas ar pārklājuma metodi

Nogatavojušās loksnes pirms krāsošanas �ek a�rītas un 
uzsildītas līdz noteiktai temperatūrai. Loksnes poras paplašinās, 
un tajās ar sukām �ek ierīvēta krāsa. Pēc tam loksnes �ek 
žāvētas, lai izveidotos pirmā krāsas kārta un tās būtu gatavas 
krāsošanai ar pārklājuma metodi. Šādi krāsojot, loksne �ek 
aplieta ar nepārtrauktu krāsas plūsmu. Tādā veidā rodas gluda 
virsma un pēc žāvēšanas veidojas plēve. Tas piešķir loksnēm 
ūdensizturību un pagarina to kalpošanas laiku.
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VIĻŅOTĀS LOKSNES

GARANTIJA
GADU

VIĻŅOTO LOKŠŅU PRIEKŠROCĪBAS:

„Eternit Bal�c” viļņotās loksnes ir nedegošas. 
Produkcija bez PP aizsarglentēm pēc ugunsdrošības 
klasēm �ek klasificēta kā A1. 
Produkcija ar aizsarglentēm �ek klasificēta kā A2.

Radioviļņu caurlaidība. Viļņotās loksnes 
netraucē lietot tālruni, internetu vai radio pat 
mājas bēniņos. Viļņotās loksnes nerada troksni 
krusas vai lietusgāzes laikā.

Viļņotās loksnes ir viegli montējamas: to 
apstrādei nav vajadzīgas speciālas ierīces vai 
īpašas zināšanas, tāpēc pasū�tāji bieži vien 
viļņoto lokšņu jumta segumu uzklāj pašu spēkiem.

Viļņotās loksnes izceļas ar izturību pret skābēm 
un sārmiem. Tas ļauj viļņotās loksnes izmantot 
telpās, kur var veido�es kai�ga gāze, piemēram, 
amonjaks.

Ražojot „Eternit Bal�c” viļņotās loksnes, 
neizdalās kai�gas vielas. Loksnes �ek izgatavotas 
no cementa, kaļķakmens, amorfā silīcija dioksīda, 
celulozes, ūdens, minerālu piedevām un nekai�gās 
sintē�skās šķiedras PVA, kas aizvietojusi azbestu.

Svarīgi arī, ka mūsu jumta segums ir viegli demontējams 

ugunsgrēka gadījumā. Jo ātrāk tas �ek izdarīts, jo ātrāk 

ugunsdzēsēji var sākt efek�vi dzēst uguni. 

Viļņotās loksnes ir ātri un viegli 

demontējamas, neizmantojot speciālus 

rīkus. Citus jumta segumus demontēt 

ir grū� to konstruk�vo īpatnību dēļ.

Viļņotās loksnes „elpo” (tām piemīt difūzija). 
Tās ir tvaika caurlaidīgas, kas it sevišķi uzlabo 
jumta seguma konstrukcijas vēdināšanu un 
ilgmūžību, jo no tās �ek izvadīts nevajadzīgais 
mitrums.

Materiālam mēs dodam 30 gadu garan�ju.

KĀ IETAUPĪT, UZKLĀJOT VIĻŅOTĀS LOKSNES?

Nomainot jumta klājumu, jāuzsit jumta latojums ar 

nepieciešamo latojuma soli.  Dažādiem jumta 

klājumiem vajadzīgas dažāda biezuma latas. Latojuma 

solis ir atkarīgs arī no jumta klājuma �pa. Viļņotajām 

loksnēm „Bal�jas vilnis” latas �ek liktas ik pēc 75 cm. 

Ci�em jumta klājuma veidiem, atkarībā no �pa, 

latojumu vajadzēs likt ik pēc 35 cm.

Daudzu jumta segumu �pu montāža prasa speciālas 

zināšanas un pieredzi, tāpēc šo darbu paveikt spēj �kai 

profesionāli jumiķi. Nomainīt viļņoto lokšņu klājumu 

nav sarežģī�. 2011. gadā vairāk nekā 60% klientu, kas 

iegādājās viļņotās loksnes savai mājai, lokšņu ieklāšanu 

veica pašu spēkiem. Ērtākai „Eternit Bal�c” viļņoto 

lokšņu ieklāšanai rūpnīcā �ek iegriez� to 

stūri un izurb� caurumi naglām. Tas 

samazina laika patēriņu un garantē 

kvalita�vu jumta seguma 

uzklāšanu.
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VIĻŅOTĀS LOKSNES
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Jumta seguma drošumam un ilgmūžībai ir svarīgs ne �kai kvalita�vs jumta klājums, bet arī pareiza uzstādīšana.

PIECU VIĻŅU LOKSNES

Priekšrocības:
• Nogriezto stūru un izurbto naglu caurumu dēļ lokšņu montāža 
   neaizņem daudz laika un nav sarežģīta.
• Mazā izmēra loksnes jumta segumam piešķir oriģinālu izskatu.
• Ar oriģinālajām detaļām šķiedru cementa jumta seguma 
   komplektēšana būs vienkārša un tā dizains izska�sies pabeigts.
• Augs�e viļņi padara šīs loksnes cietas un izturīgas.

Pama�nformācija
„Eternit Bal�c” izgatavo piecu viļņu loksnes ar Rietumeiropā 
populāro profilu P75. Profila viļņa izmērs: 51 mm augstums un 
177 mm platums. Loksnei ir pieci viļņi, tās platums ir 920 mm.

Produkcija:
„Bal�jas vilnis”  – garums 875 mm.
„Go�ka”  – garums 585 mm.

Īpašības:
• Ražošanas caurumi naglām
• Rūpnīcā nogriez� stūri
• Oriģinālas jumta seguma komplektējošās daļas

Augstāki viļņi padara loksnes cietākas. Atbilstoši standar�em 

piecu viļņu (51 mm augstumā) loksnes iztur 

slodzi ne mazāku par 3500 N/m. Tā ir 

vairāk nekā 1,5 reizes lielāka par slodzi, 

ko iztur astoņu viļņu loksnes (viļņu 

augstums 40 mm un mazāk).

Vislabāk piemērotas:
Jumtu segumiem, kam jāpiešķir estē�sks, skaists izskats un 
jāpagarina kalpošanas laiks. Jumta segumu renovācijai un 
jauniem segumiem, privātmāju jumta segumiem.

Vislabāk piemērotas:
Lielas pla�bas jumta segumiem – saimnieciskām un industriālām 
ēkām. Azbesta šīfera jumta segumu renovācijai.

ASTOŅU VIĻŅU LOKSNES

Pama�nformācija:
„Eternit Bal�c” astoņu viļņu loksnes pēc to viļņu augstuma un 
platuma atbilst padomju laikā izgatavotajam azbesta šīferim. 
Vienāds ārējais izskats garantē ēku auten�skumu. Iden�skais 
loksnes platums atvieglo jumta seguma renovāciju.

Produkcija:
„Klasika M”  – garums 1250 mm
„Klasika L”  – garums 1750 mm
„Klasika XL”  – garums 2500 mm

„Klasika L” pēc saviem izmēriem (garuma un 

platuma) atbilst azbesta šīferim. Azbesta 

lokšņu nomaiņa pret „Klasika L” viļņota-

jām loksnēm neaizņems daudz laika, 

jo nevajadzēs pārtaisīt jumta latojumu.

Priekšrocības:
•  Lielā izmēra dēļ šo lokšņu montāža ir ātra un ekonomiska.
• Tā kā lokšņu izmēri atbilst azbesta šīfera izmēriem, renovējot 
   nav nepieciešams mainīt latojumu.

Ar „Klasika XL” viļņotajām loksnēm varēs droši nodarbo�es 

ar jumta seguma apkopi, jo šīm loksnēm ir 

aizsarglentes, kas pasargā cilvēku no 

iespējama kri�ena, loksnei lūstot, 

ja apkopes laikā nepareizi uzkāpts 

uz jumta seguma.
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PIECU VIĻŅU LOKSNES

585 mm

875 mm

„GOTIKA”

Korei:
• Divslīpu jumta seguma  kore
• Vienslīpnes jumta seguma kore

Vējlatām:
• C-veida vējlata (kreisajā un labajā pusē)
• Divslīpu jumta vējlatas apsegs
• Vienslīpnes jumta vējlatas apsegs

Malai:
• Malas apsegs
• Malas beigu daļas apsegs

Ci� risinājumi:
• Detaļa jumta seguma piekļāvumam pie ver�kālās sienas
• Detaļa vējlatas piekļāvumam pie ver�kālās sienas

Viļņotās loksnes „Go�ka” ir loksnes ar vismazāko garumu. Sava nelielā izmēra un augsto 
viļņu dēļ tās veido skaistu, reljefu jumta segumu. Šīs ir loksnes ar piecu viļņu profilu, 
tām ir caurumi naglām un nogriez� stūri. Tas paātrina seguma uzklāšanu un ļauj izvairī�es 
no montāžas kļūdām. Loksnes �ek komplektētas ar oriģinālām papildu detaļām, kas jumta 
segumam piešķir pabeigtu izskatu.

„BALTIJAS VILNIS”
„Bal�jas Vilnis” ir moderna profila piecu viļņu loksnes, tām ir caurumi naglām un nogriez� stūri. 
Tāpēc montāža nebūs ilga un kļūdu iespējamība samazināsies.

PRIEKŠROCĪBAS
• Nogriezto stūru un izurbto naglu caurumu dēļ lokšņu montāža 
   ir ātra un nav sarežģīta.
• Mazā izmēra loksnes ar plato vilni veido estē�sku 
   jumta seguma izskatu.

• Ar oriģinālām šķiedru cementa detaļām jumta seguma 
   komplektēšana būs vienkāršāka un tā dizains izska�sies 
   pabeigts.
• Augs�e viļņi padara šīs loksnes cietas un izturīgas.

PAPILDU DETAĻAS
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ASTOŅU VIĻŅU LOKSNES – KLASIKA

1250 mm

„KLASIKA M”

Kāpēc ir vērts izvēlē�es viļņotās loksnes „Klasika M”?
Viļņotās loksnes „Klasika M” ir ekonomiskas un estē�skas. Šis jumta klājums ir izveidots 
pēc viļņoto lokšņu „Klasika” parauga. Šo lokšņu platums un viļņu forma ir tādi paši kā 
azbesta šīferim, tāpēc, renovējot jumta segumu, tā konstrukcija nav jāpārveido. 
Īsākās loksnes „Klasika M” veido estē�skāku jumta seguma izskatu.

1750 mm

„KLASIKA L”

Šo lokšņu garums un platums ir tāds pats kā vecajām azbesta loksnēm. Loksnes ir 
pie�ekami lielas, lai ar tām varētu apklāt lielas pla�bas jumta segumus, tās ir ērtas – 
to montāžai nav vajadzīgi lieli ieguldījumi iekārtās. Loksne sver ap 25 kg, tāpēc to spēj pacelt 
viens cilvēks. Ģeometrisko izmēru un profila atbils�ba vecā parauga azbesta loksnei ļauj 
nepārveidot jumta seguma koka konstrukciju, izmantojot to jauno lokšņu uzklāšanai.

2500 mm

„KLASIKA XL”

„Klasika XL” ir loksnes, kuru izmantošana ietaupīs Jūsu naudu un laiku. 
Ar vienu loksni �ek nosegta 2,5 m2 liela pla�ba. Tas ļauj ļo� ātri uzklāt ievērojamas 
pla�bas jumta segumus. Loksnes var izmantot arī sienu apšūšanai.

„ETERNIT BALTIC” RISINĀJUMS 
SAIMNIECISKO ĒKU JUMTA SEGUMAM

„Eternit Bal�c” viļņotās loksnes �ek izgatavotas no 

šķiedru cementa, kura īpašības ideāli atbilst prasībām 

pret saimnieciskajām ēkām. Šo ēku jumta segumiem ir 

svarīgi, ka šķiedru cements ir izturīgs pret skābēm un 

sārmiem.

Lokšņu difūzijas spēja ļauj uzturēt telpu sausu. 

Loksnes „elpo”, tāpēc ūdens tvaiki iznāk ārā. Tas 

garantē, ka loksnes otrā pusē neveidosies kondensāts.

Viļņoto lokšņu „elpojošais” klājums uzlabo vēdināšanu, 

tāpēc gaiss telpā ātrāk atjaunojas un tajā uzkrājas 

mazāk kai�go garaiņu.

Skaņas izolācijas īpašību dēļ viļņotās loksnes ir 

piemērotas ēkām, kurās �ek turē� dzīvnieki, jo lietus 

laikā tās nerada tādu troksni kā, piemēram, metāla 

jumta loksnes. „Eternit Bal�c” piedāvā arī caurspīdīgas 

PVC loksnes, kuru izmērs ir analogs „Klasikai”.

Šīs loksnes laiž cauri gaismu, ļaujot 

izveidot dabīgu apgaismojumu, kas ir 

vislabvēlīgākais dzīvniekiem un 

neprasa papildu izmaksas.
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TEHNISKĀ PAMATINFORMĀCIJA

TENISKIE PARAMETRI

 

Viļņu skaits

Platums

Garums

Biezums

Svars

Sānu pārklājums

Gareniskais pārklājums

Derīgais platums

Derīgais garums

Derīgā pla�ba

Latu daudzums 1 loksnei

A�ālums starp latojumu

2 Vidējais lokšņu patēriņš uz 1 m jumta seguma

2Vidējais skrūvju /naglu patēriņš uz 1 m  jumta seguma

Daudzums uz paletes

„Go�ka”

5

920 mm

585 mm

6,0±0,5 mm

6,7±0,5 kg

47

125

873 mm

460 mm

20,4 m /gab.

2 gab.

460 mm

2,5 gab.

4,9 gab.

300 gab.

„Bal�jas vilnis”

5

920 mm

875 mm

6,0±0,5 mm

11±0,5 kg

47

125

873 mm

750 mm

20,65 m /gab.

2 gab.

750 mm

1,54 gab.

3,2 gab.

200 gab.

„Klasika M”

8

1130 mm

1250 mm

6,0±0,5 mm

18±0,5 kg

80

150

1050 mm

1100 mm

21,15 m /gab.

2 gab.

562 mm

0,87 gab.

3,1 gab.

100 gab.

„Klasika L”

8

1130 mm

1750 mm

6,0±0,5 mm

25±1 kg

80

150

1050 mm

1600 mm

21,68 m /gab.

3 gab.

800 mm

0,6 gab.

1,8 gab.

100 gab.

„Klasika XL”

8

1130 mm

2500 mm

6,0±0,5 mm

35±1 kg

80

150

1050 mm

2350 mm

22,46 m /gab.

3 gab.

1175 mm

0,4 gab.

1,6 gab.

70 gab. 

Derīgais garums un platums rāda, cik jumta seguma 

pla�bas nosedz viena loksne ver�kāli un 

horizontāli. Derīgais platums ir svarīgs 

arī tādēļ, ka jumta seguma pla�ba, 

dalīta ar loksnes derīgo pla�bu, rāda 

lokšņu aptuveno daudzumu.

STANDARTA KRĀSU SORTIMENTS

BL00BL00BL00 Bl12Bl12Bl12 BL21BL21BL21 BL22BL22BL22 BL 31 BL 31 BL 31 BL 11BL 11BL 11 Bl91Bl91Bl91
Nekrāsots Sarkans Brūns Ķiršu krāsa Zaļš Ķieģeļu

sarkans 
Melns

Gotika

Baltijas vilnis

Klasika М

Klasika L

Klasika XL

•

•

•

•

•

•

•

–

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

–

„ ”- standarta krāsa•
„ ”- nestandarta krāsa–

Nestandarta krāsu loksnes �ek izgatavotas, 
ja pasū�ts ne mazāk par 2000 gab. Piegādes termiņš 6 nedēļas.
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KOMPLEKSS JUMTA SEGUMA RISINĀJUMS

Difūzijas plēve 
Difūzijas plēve ir tvaika caurlaidīga. Standarta rādītājs Sd, kas �ek 
piemērots difūzijas plēvēm, ir 0,02. Tas nozīmē, ka ūdens iztvaiko 
caur plēvi kā caur 2,0 cm biezu gaisa slāni. Ci�em vārdiem sakot, 
�ek salīdzināta plēves tvaika caurlaidība ar noteikta biezuma 
gaisa slāņa tvaika caurlaidību.

PILNS JUMTA SEGUMA RISINĀJUMS
Jumta segums nav �kai un vienīgi klājums uz koka konstrukcijas, 
kas aizsargā māju no lietus. Tas ir svarīgs arī ēkas siltumizolācijai, 
liekā mitruma izvadīšanai, sniega slodzes izturēšanai, estē�kai 
u�. Līdz ar to ēka var būt droša un ilgmūžīga vienīgi tad, ja ir 

pareizi sakārtots viss jumta seguma „pīrāgs”. „Eternit Bal�c” 
piedāvā jumta seguma risinājumus, kas atvieglo mājas īpašnieka 
dzīvi – nevajadzēs pastāvīgi sekot līdzi jumta stāvoklim. 
Oriģinālās detaļas garantē jumta seguma ilgmūžību.

„ETERNIT BALTIC” PIEDĀVĀ

Jumta seguma vēdināšanai un mitruma aizvadīšanai iesakām ik 
2uz 20 m  jumta klājuma izmantot aeratorus. Tie savāc gaisa 

plūsmu visā jumta konstrukcijā. Komplektā ar aeratoru nāk 
s�prinājuma detaļas un blīvlente, tādēļ nebūs jārūpējas par 
papildu detaļu iegādi.

Pretkondensāta plēve
Tā ir vairākslāņu pretkondensāta plēve, kas paredzēta slīpajiem 
jum�em �eši zem jumta seguma. Sastāv no diviem polie�lēna 
plēves slāņiem, polipropilēna sieta un polipropilēna audekla, kas 
nodrošina mitruma uzsūkšanos.

Plēves

Difūzijas plēve �ek izmantota sil�nā�em jumta 

segumiem. Tā aizvada mitrumu no jumta konstrukcijas 

un neļauj ūdenim nokļūt jumta seguma kārtās.

Jumts �ek uzturēts sauss. Šādi iespējams 

izvairī�es no jumta konstrukcijas 

pūšanas, pelējuma veidošanās 

un panākt efek�vāku siltumizolācijas 

materiāla izmantošanu.

Aeratori



10

ORIĢINĀLĀS JUMTA SEGUMU DETAĻAS

12 6 9 10 5 11 7 4 3 11 1 2 11 8

1.

2.

3.

4.

5.1.

5.2.

6.1.

Nr. Nr.Detaļa DetaļaDetaļas apraksts Detaļas apraksts

Kreisās puses vējlata (0,67 gab. 
kreisās puses vējlatas – 1 m kreisās 
puses jumta seguma). 
Derīgais garums 1480 mm

Divslīpņu jumta kores kreisās puses 
vējlatas apsegs (1 gab. apakšējā apsega 
un 1 gab. augšējā apsega vienam kores 
savienojumam ar vējlatām)

Vienslīpnes jumta kores apsegs 
(1,15 gab. vienslīpes jumta kores 
apsega – 1 m kores)

Malas apsegs (1,7 malas apsega – 
1 m jumta seguma apsega). 
Derīgais garums 525 mm.

Malas beigu daļas apsegs 
(1 gab. malas beigu daļas – 1 malai). 
Derīgais garums 525 mm.

Divslīpņu jumta kores augšējais 
apsegs (1,15 gab. augšējā apsega – 
1 m kores)

Divslīpņu jumta kores apakšējais 
apsegs (1,15 gab. apakšējā apsega –
 1 m kores)

Divslīpņu jumta kores labās puses 
vējlatas apsegs (1 gab. apakšējā 
apsega un 1 gab. augšējā apsega 
vienam kores savienojumam ar 
vējlatām)
 

6.2.

7.

8.

9.

10.

11. 

12.

Labās puses vējlata (0,67 gab. 
labās puses vējlatas – 1 m labās 
puses jumta seguma). 
Derīgais garums 1480 mm.

Vienslīpnes jumta kores labās puses 
vējlatas apsegs (1 gab. labās puses 
apsega labās puses kores kontaktam 
ar vējlatu).

Detaļa piekļāvumam pie sienas 
(1,15 gab. detaļas piekļāvumam pie 
sienas – 1 t. m. piekļāvuma pie sienas).

Detaļa labās puses vējlatas 
piekļāvumam pie sienas (1 gab. 
piekļāvuma beigu daļas detaļas vienam 
piekļāvuma savienojumam  ar vējlatu).

Aerators (ven�lācijas pārsegs). 
Komplektā blīvlente un s�prinājuma 

2elemen� (1 gab. uz 20 m  
jumta seguma).

Detaļa kreisās puses vējlatas 
piekļāvumam pie sienas (1 gab. 
piekļāvuma beigu daļas detaļas vienam 
piekļāvuma savienojumam ar vējlatu).
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JUMTA SEGUMU APŠŪŠANAS RISINĀJUMI

JUMTA SEGUMA APŠŪŠANA
Jumta seguma apšūšana ir jumta seguma un frontona segšana ar 
atbilstošu materiālu. Šāds apšuvums pasargā jumta segumu no 
putniem un lieliem trokšņiem, taču tā vissvarīgākā funkcija ir 
estē�ska. Kombinējot jumta seguma un fasādes krāsu, ar 
kontrastu ir iespējams akcentēt kādu mājas elementu.

Montējot apšuvumu, ir svarīgi pievērst uzmanību 

materiālu estē�skajai ilgmūžībai. Jumta seguma 

apšuvums atrodas grū� pieejamās vietās, visbiežāk 

lielā augstumā. Tādēļ tā apkope ir diezgan sarežģīta. 

Ieteicams izmantot apšūšanas materiālus, 

kas saglabās sākotnējo krāsu un ko 

nevajadzēs krāsot no jauna. 

Materiālam jābūt ūdens- un 

ugunsizturīgam.

ŠĶIEDRU CEMENTA APŠUVUMA PANEĻI „CEDRAL”
Materiāls �ek izgatavots no šķiedru cementa, lieliski apvienojot 
cementa izturību un koka spundēto dēļu estē�skumu.

Šķiedru cementa apšuvuma paneļu „Cedral” īpašības:
• Uguns- un ūdensizturīgs.
• Nepūst.
• Triecienizturīgs.
• Saglabā krāsu.
• Drošs, ilgmūžīgs Jūsu jumta seguma risinājums, kas neprasa 

apkopi.

Ar „Cedral” �ek atrisinātas šādas fasāžu apšūšanas problēmas:
• Nav nepieciešams pārkrāsot pēc vairākiem gadiem, jo cementa 

apšuvuma paneļi ilgi neizbalē un garantē ēkas estē�sku ārējo 
izskatu.

• Garantēta ēkas aizsardzība no ūdens, trokšņiem, pelējuma, 
pūšanas un uguns.

Uzmontē un aizmirs�!

Apšuvuma paneļu krāsu Jūs varat 

izvēlē�es no 29 krāsu gammas.
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APŠŪŠANAS RISINĀJUMS, IZMANTOJOT „CEDRAL”

CEMENTA APŠUVUMA PANEĻU IZMANTOŠANA
Cementa apšuvuma paneļi „Cedral” �ek s�prinā� ar 
skrūvēm/naglām uz koka latojuma, ar 4 s�prinājuma 
elemen�em. Apakšējā dēļa (pamatnes) pies�prināšanai  var 
izmantot „Cedral” skrūves 4,0x45 mm. 
Augšējais dēlis �ek s�prināts virs klājuma, tam �ek izmantotas 
skrūves 5,5x55 mm. Lai fasādes virsma būtu viendabīga, 
izvēlie�es „Cedral” skrūves iden�skā krāsā.

• A�ālums starp s�prinājuma elemen�em: 400 mm.
• Nepieciešamais piekļāvuma a�ālums starp dēļiem: 2 mm.

2
 m

m

JUMTA NOTEKCAURULE

≤40 

≥10

≥10

1 1
1
2
3

1 – „Cedral” dēlis
2 – koka nesošā konstrukcija
3 – izolācijas materiāls
4 – ķieģeļu siena

KRĀSU SORTIMENTS

C00 nekrāsots

C05 pelēks

C11 pelēcīgi dzeltens

C32 keramika

C53 zili pelēks

C102 bumbiere

C01 balts

C07 krēmbalts

C12 zils

C33 sarkans

C54 smilšu pelēka

C103 melns

C02 smilšu krāsā

C08 pasteļu dzeltens

C15 tumši pelēks

C50 melns

C55 silīcijs

C104 gaišais ozols

C03 pelēkbrūns

C09 okers

C30 brūns

C51 sudrabs

C100 rieksts

C105 tumšais ozols

C04 tumši brūns

C10 pelēkzils

C31 zaļš

C52 pērle

C101 ķirsis
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CAURSPĪDĪGĀS LOKSNES

Piedāvājam Itālijā ražotās caurspīdīgās loksnes, līdzīgas „Eternit 
Bal�c” viļņotajām loksnēm. „Plastolux” viļņu skaita un formas 
ziņā atbilst loksnēm „Klasika”. Loksnēm „Akralux Onda” ir 5 viļņi, 
tās atbilst piecu viļņu „Eternit Bal�c” lokšņu izmēriem.

Caurspīdīgās loksnes ir visvienkāršākais līdzeklis �em, kas vēlas 
izmantot saules enerģiju. Fermās, kur �ek turē� dzīvnieki, 
ieteicams vismaz 10% jumta seguma uzklāt ar caurspīdīgu 
klājumu. Šādi �ek ietaupīta elektrība, un arī dzīvniekiem dabīgais 
apgaismojums ir piemērotāks. 

„PLASTOLUX” – SĒRIJAI „KLASIKA”

„Plastolux” caurspīdīgās loksnes �ek izmantotas kombinācijā ar astoņu viļņu loksnēm. 
Ar s�kla šķiedru armētās plas�kāta loksnes izceļas ar ļo� labu biezuma un cie�bas a�ecību. 
Caurspīdīgās loksnes �ek montētas tāpat kā viļņotās loksnes, 
tāpēc to montāža ir ātra un nav sarežģīta.

Tehniskā informācija
 Ekspluatācijas temperatūra: no –40 līdz +40

 Gaismas caurlaidība: 80%

 Ķīmiskā izturība: pret industriālo gaisu, vājām skābēm, vājiem sārmiem, skalošanas līdzekļiem, spirtu

3 Blīvums: 1,4 g/cm  (ASTM D-792)

6  o Gareniskā termiskā izplešanās: 2,7x10  cm/cm C (ASTM D-696)

2 Mitruma absorbcija: 0,18+0,25% mg/cm  (ASTM D-570)

 Cie�ba: E 91 (ASTM D-695)

2 Ugunsizturība: 2200 kg/cm  (ASTM D-695)

2 S�epes izturība:  760 kg/cm  (ASTM D-638)

2 Lūzuma izturība: 1400 kg/cm  (ASTM D-790)

2 o Siltuma pārvades koeficients: K=~5 Kcal/m h C

2 o Siltuma kondukcijas koeficients: λ=0,22 Kcal/m h C

„AKRALUX” – PIECU VIĻŅU LOKSNĒM

„Akralux Onda” ir caurspīdīgas loksnes ar P75 profilu. 
Viļņi atbilst loksnēm „Go�ka” un „Bal�jas Vilnis”. 
Caurspīdīgo lokšņu „Akralux Onda” sastāvā ie�lpst īpašs polikarbonāta veids, 
kas padara tās izturīgas pret UV stariem.
Loksnes satur gaisu, tāpēc tās izceļas ar nelielu svaru, labu siltumizolāciju un caurspīdīgumu.

Tehniskā informācija

 Biezums: 4 mm

 Loksnes platums: 920 mm

 Loksnes garums: 875 mm

2 Svars: 1,5 kg/m

2 Siltuma pārvades koeficients [U]: 4,1 W/m K

 Caurspīdīgums: ~76%

 Ugunsdrošības klase: EN 135

~177

5
1

6
4

Izturīgs
pret UV
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FASĀŽU APDARE AR VIĻŅOTAJĀM LOKSNĒM

kompleksu risinājumu ven�lējamai fasādei, izmantojot viļņotās 
loksnes. Ven�lējamā fasāde savu izolācijas īpašību un apkopes 
vienkāršības dēļ �ek uzska�ta par vienu no vismodernākajām. 
Galvenie ven�lējamās fasādes mīnusi ir ārējā apšūšanas 
materiāla apstrādes un montāžas komplicē�ba. Viegli 
apstrādājamās viļņotās loksnes atrisina šo problēmu.
Viļņoto lokšņu fasādes sistēma ir lieliski piemērota lielu ēku 
fasāžu renovācijai.

Viļņotās loksnes �ek izmantotas jumta seguma klāšanai jau 
vairāk nekā 100 gadus. Pa šo laiku tās ir nostabilizējušās kā 
ilgmūžīgs, uz�cams un viegli montējams jumta klājums. Pēc 
pārejas uz bezazbesta tehnoloģijām viļņotās loksnes kļuvušas par 
vienu no videi draudzīgākajiem jumta segumu materiāliem. Šo 
priekšrocību dēļ jau ir bijuši mēģinājumi izmantot viļņotās 
loksnes fasādēm. „Eternit Bal�c”, izmantojot Rietumeiropas 
partneru un Bal�jas valstu �rgus lielo pieredzi, piedāvā 

VENTILĒJAMĀS FASĀDES DIZAINA RISINĀJUMS

Aizsardzība no aizdegšanās vasarā
Ven�lējamajā fasādē ir gaisa sprauga, 
siltumizolācija un loksne, kas atstaro 
daļu saules enerģijas. Tas samazina 
siltuma daudzumu siltajā gadalaikā un 
kondicionēšanas šahtu skaitu, kas 
nepieciešamas, lai uzturētu telpās 
normālu mikroklimatu.

Nevajadzīgā mitruma novadīšana 
no ēkas konstrukcijām
Siltumizolācijas materiāla absorbētais 
mitrums �ek novadīts caur vēdināmo 
kārtu. Šādā veidā �ek nodrošināta 
sil�nātāja efek�vitāte un ēkas 
konstrukciju ilgmūžība.

Siltuma noturēšana ēkas iekšienē
Kondensāts bojā siltumizolācijas 
materiālu un samazina tā efek�vitā�. 
Ven�lējamā fasāde ir projektēta tā, lai 
aizsargātu siltumizolācijas materiālu no 
kondensāta. Līdz ar to Jūs izvairā�es no 
siltuma zudumiem un nodrošināt 
sistēmas ilgmūžību.

Izturība pret laikapstākļiem
Mitrums ir viena no galvenajām 
problēmām, kas skar visas ēkas. Fasādes 
vēdināmā ārējā loksne aizsargās no 
nokrišņu nokļūšanas uz nesošās sienas. 
Caur gaisa spraugu �ek novadīts mitrums 
no siltumizolācijas materiāla un sienas. 
Šādi �ek nodrošināts ēkas fasādes 
drošums.
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VIĻŅOTO LOKŠŅU MONTĀŽA

JUMTA SEGUMA AIZSARDZĪBA PRET MITRUMU

Jumta segums kalpos ilgi, ja jumta konstrukcijas būs pareizi 
aizsargātas no atmosfēras ietekmes. Sevišķi svarīga ir aizsardzība 
pret mitrumu. Neaizsargātās koka konstrukcijas sāk pūt, un 
siltumizolācijas kārta kļūst neefek�va. „Eternit Bal�c” viļņotajām 
loksnēm ir ieteicami šādi minimāli aizsardzības līdzekļi pret 
mitrumu:

Ūdensizturīgs jumta klājums
Ūdensizturīgs jumta klājums �ek veidots no uzkausējama 
bitumena ruļļu materiāla un uzklāts uz koka klāja. Visai virsmai, 
pārklājumu vietām un malām jābūt izolētām no iespējamās lietus 
ūdens iekļūšanas.

Ūdensnecaurlaidīga jumta seguma kārta
Ūdensnecaurlaidīga jumta seguma kārta �ek uzklāta tāpat kā 
ūdensizturīgais jumta klājums. Latas �ek nosegtas ar 
ūdensnecaurlaidīga materiāla kārtu. Jumta seguma kārta �ek 
izolēta no ūdens pie  tās malām.

Blīvlente
Blīvlente �ek nos�prināta starp viļņotajām loksnēm, kas pārklājas 
savā starpā.

Jumta slīpums

o o7 –10

o o10 –15

o o15 –90

Aizsardzības līdzekļi

Ūdensnecaurlaidīga jumta seguma kārta, 
blīvlente starp viļņotajām loksnēm, kas pārklāj 
viena otru, difūzijas plēve

Blīvlente starp viļņotajām loksnēm, 
difūzijas plēve „Eternit Bal�c”

Difūzijas plēve „Eternit Bal�c”

5-10

47

1
2

5 Blīvlente

VIĻŅOTO LOKŠŅU MONTĀŽAS PRINCIPI
Jumta klājums �ek uzklāts no labās puses uz kreiso („Eternit 
Bal�c” loksnes ar nogriez�em stūriem) un no apakšas uz augšu 
(1. a�.). Jumta klājuma viļņoto lokšņu sadalījums jumta plaknēs 
parādīts 2. a�. Jumta kreisajā malā jumta klājumam jābeidzas ar 
veselu vilni. Stūri starp loksnēm �ek savieno� tā, kā parādīts 
3. a�.

Ju
m

ta
 m

al
a

Kore

Karnīze

Klāšanas virziens

Karnīze Klāšanas virziens

Kore

KarnīzeKlāšanas virziens

21.

22.

23.

24.

8.

7.

6.

5.

12.

11.

10.

9.

16.

15.

14.

13.

20.

19.

18.

17.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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2.

1.

1

3
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VIĻŅOTO LOKŠŅU MONTĀŽA

LOKŠŅU STŪRU APGRIEŠANA

Stūru apgriešana
Loksnes pārklājas no visām pusēm, tāpēc stūros veidojas 4 
lokšņu pārklājums. Lokšņu sānos, apakšā un augšā veidojas �kai 
divu lokšņu pārklājums. Pārklājumu nevienādā augstuma  dēļ 
jumta seguma blīvums vietām  ir nepie�ekami liels. No tā var 
izvairī�es, nogriežot divus loksnes stūrus. Tā �ek ievērota divu 
lokšņu pārklāšanās pa visu pārsegtās loksnes perimetru.
Tā kā loksnes �ek uzklātas no labās puses uz kreiso, jānogriež 
augšējais labais un apakšējais kreisais stūris.
Loksnēm ar profilu P75 „Go�ka” un „Bal�jas Vilnis” stūri �ek 
nogriez� jau rūpnīcā.
Stūris �ek nogriezts taisnleņķa trīsstūra veidā , kura horizontālās 
malas garums ir vienāds ar loksnes pārklājuma platumu + 5 mm, 
un ver�kālās malas garums vienāds ar loksnes pārklājuma 
augstumu + 5 mm.

5-10

47

1
2

5

Loksne

„Klasika M”

„Klasika L”

„Klasika XL”

A

130 mm

155 mm

155 mm

B

85 mm

85 mm

85 mm

LOKŠŅU IEKLĀŠANAS PRINCIPI

Blīvlente

Tiek uzklāta labā apakšējā loksne, kuras kreisais augšējais stūris nav nogriezts.

Tālāk loksnes �ek uzklātas uz kreiso pusi. Tiek uzklāta loksne, kuras augšējais labais stūris ir nogriezts.

Pēc augšējās labās loksnes uzklāšanas loksnes nepārklājas, jo apakšējais kreisais stūris ir nogriezts. 
Ieteicams atstāt 5–10 mm intervālu starp augšējo labo un apakšējo kreiso loksni.

Pēc kreisās augšējās loksnes uzklāšanas veidojas vienmērīgs klājums bez augstumu kritumiem.

PROFILA P75 LOKŠŅU STIPRINĀŠANA
Profila P75 loksnes �ek s�prinātas otrajā un piektajā vilnī. 
Loksnes „Bal�jas Vilnis” un „Go�ka” �ek s�prinātas pie latojuma 
ar četrām naglām. Šīm loksnēm jau ir izveido� caurumi 
s�prinājumiem. Augšējās un apakšējās skrūves �ek s�prinātas tā, 
lai s�prinājuma elements savienotu divas loksnes un 
pies�prinātu tās pie latojuma.

5 2
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JUMIĶU DARBU DROŠĪBAS TEHNIKA 
UN LOKŠŅU UZGLABĀŠANA

DROŠĪBAS TEHNIKA, STRĀDĀJOT UZ JUMTA
Personālam, kas strādā uz šķiedru cementa jum�em, vienmēr 
jāstaigā pa klājumu, sastatnēm, dēļiem vai kāpnēm, lai 
neveidotos �ešs kontakts ar viļņotajām loksnēm.
Klājumam vai laipām jāaptver visa jumta pla�ba, ieskaitot 
daudzos ēkas elementus (galvenā uzmanība �ek vel�ta to 
nesošajai struktūrai), pa vienai katrā galā. Laipas jāizvieto tā, lai 
izvairītos no lielas svara slodzes.
Veicot darbus, laipas �ek pārvietotas tā, lai darbinieki nekāptu uz 
jumta klājuma.

STANDARTA DAUDZUMS UZ PALETES

Produkts

„Go�ka”

„Bal�jas Vilnis”

„Klasika M”

„Klasika L”

„Klasika XL”

Produkta vienības svars

6,7±0,5 kg

11±0,5 kg

18±0,5 kg

21±0,5 kg

35±1 kg

Vienību skaits uz paletes

300

200

100

100

70

Pilnas paletes svars

2010 kg

2200 kg

1800 kg

2500 kg

2450 kg

UZGLABĀŠANA

Viļņotās loksnes ir paceļamas �kai no abām pusēm

Viļņotās loksnes jāuzglabā uz sausas, gludas un stabilas virsmas

Viļņotās loksnes uzglabājamas telpās, kas aizsargātas no 
nokrišņiem

Paletes ar viļņotajām loksnēm jāliek viena otrai virsū 
ne vairāk kā divos līmeņos

1 12
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GALERIJA
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PIEZĪMĒM



Noliktava un birojs: Ganību dambis 31
(iebraukšana no Uriekstes ielas), Rīga, LV-1005
Tālr. 67341112, fakss 67341151
Informa�vais tālrunis: +371 200 26 200

www.eternit.lt     www.eternitbal�c.lv    www.eternit.ee

www.latroof.lv


