INFORMĀCIJA PAR VIENKĀRŠU UN EFEKTĪVU SILTUMIZOLĀCIJU

SPU IZOLĀCIJA – SILTUMIZOLĀCIJAS PANEĻI
AR AUGSTU EFEKTIVITĀTI

SPU izolācijai piemīt tehniskās īpašības, kas ir vislabākās tirgū. Tieši tāpēc siltumizolācijas
paneļi SPU ļauj nodrošināt augstu energoefektivitātes līmeni pie ievērojami mazāka
konstrukcijas biezuma salīdzinājumā ar citiem izolācijas risinājumiem. Uzņēmuma
produkcijas sortimentā ir varianti, kas piemēroti visdažādākajām konstrukcijām,
mazgabarīta un daudzstāvu ēkām, kā arī rūpnieciskām celtnēm.
SPU izolācijas izolējošais materiāls ir labi izpētītais un drošais poliuretāns, ko izmanto
visatbildīgākajos celtniecības objektos jau vairāk nekā 40 gadus. Šodien poliuretāns ir
vienīgais izolācijas materiāls, ko izmanto, piemēram, saldēšanas ierīcēs un rūpnieciskās
saldētu produktu noliktavās. SPU izolācija – tā ir augsta somu kvalitāte.

Ēku ar zemu un pasīvu energopatēriņu celtniecība
Uzņēmuma SPU Systems Oy produkcija ļauj nodrošināt augstu siltumizolācijas līmeni pie parasta
konstrukcijas biezuma ēkās ar zemu un pasīvu energopatēriņu. Salīdzinājumā ar citiem siltumizolācijas
risinājumiem šo siltumizolācijas paneļu izmantošana ļaus saglabāt to pašu telpu izmantojamo platību
pie ievērojami mazākas kopējās platības. Piemēram, mazgabarīta ēkā ar platību 150 m2 ar pasīvu
energopatēriņu kopējā ekonomija būs jau 10 m2. Plānu un vienkāršu konstrukciju izmantošana ļauj ietaupīt
kā materiālus, tā arī darba spēka izmaksas. SPU izolācijas izmantošana, būvējot ēkas ar zemu un pasīvu
energopatēriņu, ļauj šajās ēkās nodrošināt arī drošu mitrumizolāciju. Papildu informāciju par SPU izolācijas
nepārspētajām īpašībām, kas ir neaizvietojama, būvējot ēkas ar zemu un pasīvu energopatēriņu, jūs
atradīsiet: www.spu.lv.

Zema energopatēriņa līmeņa nodrošināšana renovācijā
Izmantojot SPU izolāciju, pat vecu celtni var pārvērst ēkā ar zemu energopatēriņa līmeni. Šo siltumizolāciju
ir viegli ieklāt ēkas iekšpusē, nav nepieciešams veikt dārgu celtnes fasādes remontu. Ar SPU izolāciju aukstus
bēniņus var viegli pārveidot par siltu telpu ar izmantojamo platību. Lieliskās siltumizolējošās īpašības ļauj
nodrošināt plānu konstrukciju, līdz ar to izmantojamā platība būs vislielākā iespējamā. Izolācijas paneļu
montāžu var paveikt viegli un ātri.

KĀDĒĻ IR VĒRTS IZVĒLĒTIES
SPU IZOLĀCIJAS MATERIĀLUS?
•

Lieliskas siltumizolējošās īpašības,
mazs konstrukcijas biezums,
vairāk izmantojamās platības

•

Nav nepieciešama atsevišķa vēja
aizsardzība vai tvaika barjera

•

Izturīgi pret mitrumu

•

Viegli un ātri montējami

•

Ekoloģiski

•

Droši

•

Somu kvalitāte

Telpas ekonomija un energoefektivitāte
Poliuretāna, SPU izolācijas galvenā izolējošā komponenta, nepārspētās izolējošās īpašības ļauj izmantot
daudz plānākas konstrukcijas salīdzinājumā ar citiem siltumizolācijas veidiem. Pateicoties SPU izolācijai,
iespējams sasniegt racionālāku izmantojamās platības izkārtojumu. Zema siltumvadāmība un augsta
pretošanās spēja ūdens tvaika difūzijai, kas raksturīgas SPU izolācijai, ļauj nodrošināt pareizu hermētiskumu
no siltumtehnikas un mitrumizolācijas viedokļa. Nav nepieciešams atsevišķs gaisa vai tvaika izolācijas slānis.
Savienojumu hermētiskums montāžas procesā tiek panākts ar hermētiski izolējošu poliuretāna montāžas
putu palīdzību. Šo izolācijas paneļu augstā gaisa necaurlaidība novērš siltuma noplūdi, bet nepieciešamā
gaisa apmaiņa notiek caur ventilācijas sistēmu. Turklāt SPU izolācijai piemīt nepārspēta izturība pret
mitrumu, tādēļ samirkšana celtniecības darbu laikā vai nejauša mitruma nokļūšana uz konstrukcijas nekaitē
poliuretānam un nepasliktina tā īpašības.

Vieglums un ātrums
SPU izolācijas paneļus ir viegli montēt. Cietās konstrukcijas poliuretāna paneļus ir viegli griezt, frēzēt un urbt
atbilstoši vajadzīgajiem izmēriem. Kā darba instrumentus var izmantot parastos instrumentus kā, piemēram,
rokas zāģi, nazi paklāju griešanai, urbi ar galvu atveru urbšanai. Izolācijas paneļiem ir neliels svars, tādēļ ar tiem
viegli strādāt šaurās telpās. Minimālā etapu skaita dēļ SPU izolācijas montāža aizņem divreiz mazāk laika, nekā
nepieciešams parasto izolācijas konstrukciju uzstādīšanai.

Ekoloģiskums
Enerģija, kas patērēta SPU poliuretāna izolācijas materiālu un to izejvielu ražošanai, ātri atmaksāsies
ietaupītās siltumenerģijas veidā. Toties ekonomija visas ēkas pastāvēšanas laikā būs milzīga. Nojaucamā
ēkā demontētus izolācijas materiālus var izmantot atkārtoti, piemēram, kā pretsala izolāciju. Poliuretānu var
sadedzināt, lai iegūtu enerģiju, sadzīves atkritumu sadedzināšanas vietās un citās elektrostacijās. Kā viena
no galvenajām sastāvdaļām poliuretāna izolācijā tiek izmantots ekoloģiski tīrs pentāns, kura globālās
sasilšanas potenciāls (Global Warming potential) un ozona noārdīšanas potenciāls (Ozone depletion
potential) ir 0. Sākot ar 2000. gadu, SPU izolācijas ražošanai tiek izmantota tikai tīra elektroenerģija, kas
ražota vēja elektrostacijās.

Pierādīta drošība
SPU izolācijas materiāli nesamirkst, nesaraujas, nepūst un nepelē. To siltumizolējošās īpašības paliek
nemainīgas daudzu gadu garumā. SPU materiāliem piemīt arī augsta ugunsdrošības pakāpe – tie praktiski
nedeg. Saskaņā ar pētījumu RTE1929/00b, ko veicis Somijas Valsts Zinātniski Tehniskais Pētniecības Centrs
(VTT), SPU izolācijas materiāli un minerālvates izolācija cilvēkiem nodrošina vienādu drošību ugunsgrēka
gadījumā. SPU izolācijas funkcionalitāti apstiprina desmitiem neatkarīgu pētījumu, ko veikusi Tamperes
Tehnoloģiskā Universitāte (TTY) un Somijas Valsts Zinātniski Tehniskais Pētniecības Centrs (VTT).

SPU IZOLĀCIJA KATRAI ĒKAI

SPU STANDARTA PANEĻI

SPU AL

SPU griestu paneļi

Siltuma caurlaidības koeficients:
lambda design 0,023 W/mK
Paneļa izmērs: 1200 x 2400 mm
Izolācijas biezums: 30–200 mm,
salīmētā veidā biezums līdz pat 400 mm
Gropējums: 15 mm pusgrope visā
garumā
Apšuvums: alumīnija lamināts ar
hermētisku pretdifūzijas pārklājumu
(izņemot AL30)

Siltuma caurlaidības koeficients:
lambda design 0,023 W/mK
Paneļa izmērs: 890 /1190 х 2800 m
(vai pēc vienošanās)
Izolācijas biezums: 170 mm
Gropējums: īpaša grope garenvirzienā
Apšuvums: alumīnija lamināts ar
hermētisku aizsardzību pret difūziju no
abām paneļu pusēm

Universāli izolācijas paneļi jebkuriem
celtniecības objektiem.

Griestu paneļi mazgabarīta ēku augšējām
koka pārseguma konstrukcijām.
SPU produkcijas sortimentā ir daudz produktu
mazgabarīta celtniecībai. Ar produktiem
mazgabarīta celtniecībai var iepazīties
interneta vietnē: www.spu.lv

SPU PRODUKTI MAZGABARĪTA ĒKĀM

SPU Sauna-Satu

SPU Anselmi

Paneļa izmērs: 600 x 1200 mm
Izolācijas biezums: 30 mm
Gropējums: bloki ir pilnībā gropēti
visā garumā
Apšuvums: alumīnija lamināts no
abām paneļa pusēm

Paneļa izmērs: 600 x 2600 mm
Izolācijas biezums: 30 mm vai 60 mm
Gropējums: pusgrope garenvirzienā
Apšuvums: kā apšuvuma plātne
pielīmēts 9 mm ģipškartons, kas malās
plānāks, no otras puses – papīra virsma.

Pirts sienu un griestu izolēšanai, kā arī
griestu izolēšanai mitrās telpās. Papildus
izmantojami citu telpu sienu un griestu
konstrukcijām kopā ar paneļu apšuvumu.

Sienu un griestu iekšējai siltumizolācijai.

SPU Vintti-Iita

SPU Wilhelmi

Siltuma caurlaidības koeficients:
lambda design 0,023 W/mK
Paneļa izmērs: 1200 x 2600 mm
(70 mm arī 600 x 2600 mm)
Izolācijas biezums:
70, 90, 120 un 160 mm
Gropējums: bloki pilnībā
gropēti garenvirzienā.
Apšuvums: alumīnija lamināts ar
hermētisku pretdifūzijas pārklājumu no
abām paneļu pusēm

Paneļa izmērs: 600 x 2600 mm
Izolācijas biezums: 30 mm vai 60 mm
Gropējums: pusgrope garenvirzienā
Apšuvums: kā apšuvums pielīmēta
11 mm kokskaidu plātne,
no otras puses – papīra virsma.

Augšējo pārsegumu un ārējo sienu
konstrukcijām kapitālajā celtniecībā
un renovācijā.

Sienu, grīdu un griestu iekšējai
siltumizolācijai.
SPU produkcijas sortimentā ir daudz produktu
mazgabarīta celtniecībai. Ar produktiem
mazgabarīta celtniecībai var iepazīties
interneta vietnē: www.spu.lv
Papildu informāciju par tehniskajām īpašībām skatīt
interneta vietnē: www.spu.lv
Produkcijai ar SPU izolāciju ir CE atbilstības zīme.
CE marķējums nozīme, ka produkts atbilst celtniecības
produktu direktīvai un standartam SFS-EN 13165.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀ JUMI

Kur var iegādāties SPU izolācijas paneļus?
Šobrīd SPU siltumizolācijas paneļus iespējams iegādāties pa tālruni +371 29199845. Papildu informāciju
par SPU izolāciju skatīt interneta vietnē www.spu.lv.

Ar ko var izskaidrot augsto siltumizolācijas spēju?
Poliuretāna, kas tiek izmantots SPU izolācijā, izolējošās spējas gandrīz divkārt pārsniedz tradicionālo
izolācijas materiālu parametrus. SPU izolācijas konstrukciju gaisa necaurlaidība ir ārkārtīgi augsta, kas
savukārt nozīmē zemāku vajadzību pēc siltuma.

Kāda ir SPU izolācijas ugunsdrošības pakāpe?
SPU siltumizolācijas materiāli praktiski nav sadedzināmi – poliuretāns, ko izmanto SPU izolācijā,
ugunsgrēka gadījumā pārogļojas, tādējādi apgrūtinot uguns izplatību. Saskaņā ar pētījumu RTE1929/00b,
ko veicis Somijas Valsts Zinātniski Tehniskais Pētniecības Centrs (VTT), SPU izolācijas materiāli un
minerālvates izolācija cilvēkiem nodrošina vienādu drošību ugunsgrēka gadījumā.

Kādēļ ir tik svarīgi nodrošināt ēkas gaisa necaurlaidību (hermētiskumu)?
Ja ēkā ir slikta gaisa necaurlaidība, iedzīvotāji pastāvīgi sūdzas par caurvēju. Hermētiskums ir arī visai
svarīgs celtniecības kvalitātes rādītājs, jo gaisa noplūdes veicina mitruma un pelējuma veidošanos uz
konstrukcijām. Turklāt gaisa necaurlaidība tieši ietekmē energopatēriņu. Ēkā ar veselīgu mikroklimatu
gaisa svaigumu un tīrību nodrošina ar ventilācijas palīdzību. Ventilācijas sistēma ar siltuma rekuperāciju
savāc lielāko daļu „atstrādātā” izvadāmā gaisa siltumenerģijas un nodod to ieplūstošajam gaisam.
Ventilācijas iekārtas filtri neļauj ēkā iekļūt nevēlamiem piemaisījumiem, kā piemēram, mikrodaļiņām,
kas izraisa alerģiju. Renovācijas objektos papildus siltumizolācijas un gaisa necaurlaidības jautājumiem
nepieciešams pievērst uzmanību arī tam, kā darbojas ventilācijas sistēma.

Vai nepieciešams uzstādīt atsevišķu prettvaika un pretvēja izolācijas slāni?
Nav nepieciešams, ja šuves būs rūpīgi aizpildītas ar hermētiski izolējošām poliuretāna montāžas putām.
Poliuretāna izolācijas ūdens necaurlaidības un ūdens tvaiku difūzijas aizsardzības līmenis neatkarīgi no
paneļu biezuma ir tik augsts, ka šī izolācija darbojas arī kā prettvaika un pretvēja izolācijas slānis.

MONTĀŽAS
VIENKĀRŠĪBA
1. Strādājot ar izolācijas paneļiem,
var izmantot parastus rokas
instrumentus.
2. Pirmajā etapā nepieciešams apgriezt
paneļus atbilstoši izmēriem.
3. Spraugas starp izolācijas paneļiem 		
noblīvējiet ar hermētiski izolējošām 		
poliuretāna montāžas putām.
4. Vieglo paneļu uzstādīšanu nav grūti
paveikt arī šaurās telpās. Gropētās
malas atvieglo izolācijas slāņa
montāžu.

SPU RISINĀ JUMI

Pirts izolācija
SPU Sauna-Satu – pats vienkāršākais risinājums saunas un pirts izolācijai. Izolācijas paneļa SPU Sauna-Satu
priekšrocības ir laba termoizolācijas spēja un augsta pretošanās spēja difūzijai. 30 mm biezs panelis
SPU Sauna-Satu atbilst gandrīz 70 mm konstrukcijai no minerālvates ar sietu. Paneļus SPU Sauna-Satu
viegli montēt nepieciešamajā veidā, tie derīgi jebkurām konstrukcijām neatkarīgi no karkasa materiāla
un ēkas vecuma. Paneļi tiek stiprināti tieši pie akmens blokiem vai koka karkasa. Pirts konstrukcija, kuras
savienojumi sastiprināti ar hermētiski izolējošām poliuretāna montāžas putām un drošībai pārklāti ar
alumīnija līmlenti, darbojas efektīvi, tehniski pareizi pat sarežģītos ekspluatācijas apstākļos, turklāt tā ir
droša un uzticama.
Bēniņu (papildu) izolācija
Pateicoties paneļiem SPU Vintti-Iita, bēniņu konstrukcijas var būt ļoti plānas, taču energoefektīvas. Tas
rada telpas ekonomiju, kā rezultātā bēniņi var būt par veseliem 250 mm vai pat vēl augstāki, salīdzinot ar
tradicionālo siltumizolācijas risinājumu pielietojumu. Sistēma Vintti-Iita īpaši izstrādāta tā, lai atvieglotu
montāžu un līdz minimumam samazinātu atkritumu daudzumu, kas rodas tās laikā.
Papildu siltumizolācijas uzstādīšanas vieglums ēkas iekšpusē
Visvienkāršākais veids, kā siltināt ēku, ir ieklāt ārējās sienas iekšpusē plānos siltumizolācijas paneļus SPU
Anselmi vai SPU Wilhelmi kā papildu siltinošu un tvaikus izolējošu slāni. Pie lielāka apjoma remontiem visa
ārsienas izolācijas slāņa nomaiņa ļauj pārvērst vecu ēku par konstrukciju ar zemu energopatēriņa līmeni,
kas atbilst vismūsdienīgākajām prasībām.
Apakšējais pārsegums
Ar SPU izolācijas palīdzību var veikt īpaši efektīvu apakšējo pārsegumu izolāciju, gan to, kas izklāti pa
grunti, gan to, kam ir pagrabtelpa. Zemgrīdas izolācija ar SPU izolācijas materiālu palīdzību tiek veikta,
izklājot SPU paneļus starp baļķu konstrukcijām vai zem tām. Siltumizolācijas paneļi SPU aiztur radonu un
mitrumu, kas sastopams apakšējos pārsegumos.
Instrukcija mazgabarīta ēkas remontam
Uzņēmums SPU Systems Oy sadarbībā ar Tamperes Tehnoloģisko Universitāti izstrādājis instrukciju, kā
veikt remontu tipiskai vienģimenes mājai, kas celta 60-70ajos gados, kā arī pagraba remontam.
Šīs instrukcijas jūs varat bez maksas lejupielādēt no interneta vietnes: www.spu.fi.

ĒKU AR ZEMU UN PASĪVU ENERGOPATĒRIŅU CELTNIECĪBA

Uzņēmuma SPU Systems Oy produkcija
ļauj nodrošināt augstu siltumizolācijas
līmeni, kāds tiek prasīts mājās ar zemu
un pasīvu energopatēriņu, pie parasta
konstrukcijas biezuma. Salīdzinājumā
ar citiem siltumizolācijas risinājumiem
ir iespējams sasniegt to pašu telpu
izmantojamo platību pie ievērojami
mazākas kopējās platības. Piemēram,
mazgabarīta ēkā ar platību 150 m2
ar pasīvu energopatēriņu kopējā

ekonomija būs jau 10 m2. Plānu un vienkāršu
konstrukciju izmantošana ļauj ietaupīt kā
materiālus, tā arī darba spēka izmaksas.
SPU izolācijas izmantošana, būvējot ēkas ar
zemu un pasīvu energopatēriņu, ļauj šajās
ēkās nodrošināt arī drošu mitrumizolāciju.
Papildu informāciju par SPU izolācijas
nepārspējamajām īpašībām ēku ar zemu
un pasīvu energopatēriņu celtniecībai jūs
atradīsiet: www.spu.fi.

Paraugs
KONSTRUKCIJA AR ZEMU
ENERGOPATĒRIŅU

KONSTRUKCIJA AR PASĪVU
ENERGOPATĒRIŅU

Augšējais
pārsegums

Augšējais
pārsegums

U vērtība= 0,09 W/m2K
SPU AL150 (virs spārēm)
SPU AL100 (starp spārēm)

U vērtība= 0,07 W/m2K
SPU AL170 (virs spārēm)
SPU AL150 (starp spārēm)

Ārsiena
Koka karkass:
U vērtība= 0,09 W/m2K
SPU AL150 (karkasa ārpusē)
SPU AL100 (starp karkasa baļķiem)
Betona karkass vai ķieģeļi
SPU AL120 + SPU AL120

Ārsiena
Koka karkass:
U vērtība= 0,14 W/m2K
SPU AL70 (karkasa ārpusē)
SPU AL100 (starp karkasa baļķiem)
Betona karkass vai ķieģeļi
SPU AL160

Apakšējais pārsegums

Apakšējais pārsegums
U vērtība= 0,13 W/m2K
SPU AL150 (malā)
SPU AL120 (vidū)

U vērtība= 0,10 W/m2K
SPU AL120 + 100 (malā)
SPU AL170 (vidū)

Vispārīga brošūra par SPU izolāciju, 01/2010

Papildu informācija par viegli montējamo un efektīvo siltumizolāciju atrodama interneta vietnē: www.spu.lv
Konsultācijas un detalizētu informāciju par produkciju jūs varat saņemt arī mūsu
klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni: +371 29199845

Uzņēmums SPU Systems Oy
Sillanpäänkatu 20
PL 98, FI-38701 Kankaanpää Somija
Тālrunis +358 2 572 770
Fakss +358 2 572 7723
www.spu.fi.

