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Produkta apraksts
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Platums, mm 900 1200
Garums, mm 2500 2600
Biezums, mm 8,0 8,0
Blīvums, kg /m   3 1500 1500
Svars,  kg / m   2 12,2 12,2
Svars, kg/plāksne 27,5 38,1

Plākšņu izmēri

2500 mm

900 mm

2600 mm

1200 mm

„Cembrit Aqua Block” ir mūsdienīgs būvniecības materiāls, kas 
tiek izgatavots no dabīgām, ekoloģiskām izejvielām. Kompānijai 
„Cembrit“, kas radījusi jaunu tehnoloģiju, ir vairāk nekā 80 gadu 
pieredze produkcijas ražošanā no šķiedrcementa.  

Kvalitāte

„Cembrit Aqua Block” ir viegla šķiedrcementa plāksne, kas 
tiek ražota no cementa, celulozes šķiedras un pildvielas. 
Šīs plāksnes ir paredzētas lietošanai telpās, kurās ir 
paaugstināts mitruma režīms un ekspluatācijas režīms, 
kur pastāvīgi mēdz būt mitrs vai kur mitrums tieši ietekmē 
sienas. Plāksnes no abām pusēm klātas ar mitrumu 
necaurlaidīgu membrānu. Tā kā šīs plāksnes neietekmē 
ūdens, tās nepelēs, nepūs un nebojāsies.

Montēt „Cembrit Aqua Block” plāksnes ir vienkārši un ātri. 
Tā ir būvniecības sistēmas daļa, kas piemērota gan jaunām 
būvēm, gan vecu būvju atjaunošanai:

„Cembrit” plāksnes tiek izgatavotas saskaņā ar 
kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001:2000 un vides 
aizsardzības vadības sistēmu ISO 14001:2004.
„Cembrit” atbilst būvniecības produktu direktīvā (CPD 
89/106/EEC) noteiktajām normām.
„Cembrit” produktu tehniskās īpašības un klasifikācija 
atbilst EN 12467:2004 un 13501-1:2002.
.

Profesionalitāte un pieredze garantē produkta, kam piemīt visas 
labākās šķiedrcementa īpašības, izturību un ilgmūžību.

„Cembrit Aqua Block” plāksnes tiek piegādātas ar apstrādātām malām.

vannas istabās;  viesnīcās; 
virtuvēs;    automašīnu
mazgātavās;  mazgātavās 
peldbaseinos;   u.c.
slimnīcās;

Virsma un krāsa

„Cembrit Aqua Block” plākšņu virsma ir cieta un izturīga, izturīga 
pret mitrumu un triecieniem. Virsmai ir raksturīga zaļa krāsa. Otrā 
plāksnes pusē norādīts, ka ar šo pusi plāksne jāliek uz apakšā 
esošās konstrukcijas.
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Īpašības
Biezums mm 8,0

Triecienizturība (pēc Charpy)
Sausa parauga, gareniski šķiedrai kJ/m 2,0
Sausa parauga, šķērsām šķiedrai kJ/m 1,5

Termiskās īpašības
Siltumvadītspēja W/m °C 0,3
Termiskās izplešanās koe�cients mm/m °C 0,007
Īpatnējā siltumietilpība kJ/kg °C 0,9
Karstumizturība °C līdz 75
Aukstumizturība cikli –

Mitruma īpašības 
Ūdens uzsūktspēja (samērcētu paraugu salīdzinot ar sausu) % 0,2
Slapjš-sauss-slapjš (maks.) mm/m 1,6
Uzbriešana pēc 24 stundu mērcēšanas ūdenī % <0,01

Ūdens tvaiku caurlaidības īpašības   (23°C - 0/99% RH)
Tvaiku caurlaidība ng/m2 s Pa 25
Pretestība tvaiku caurlaidībai Gpa s m  /kg 40
Pretestība tvaiku caurlaidībai s/m >370000
Īpatnējā tvaika pretestība MNs/gm 5.000
Tvaika pretestības faktora lielums, μ 1.300

Pieļaujamās izmēru novirzes (saskaņā ar EN 12467)
Biezums mm ±0,8
Garums mm ±5
Platums mm ±3

Citas īpašības
Virsmas pH – –
Kategorija, klase EN 12467 NT C3 I
Ugunsdrošības klase EN 13501 F (NPD)

Produkta tehnisko datu lapa
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Montāžas piederumi

.

DE-flex
hjørnetape
til vådrum

Stiprinājumi Vērpes pretestība  N, ≥ 8 mm Stiepes pretestība, N, 8 mm

Tieva tērauda nagla 75 –

Āķis 100 –

Skrūve ar plakanu galvu 350 175

Gumijas enkurskrūve 600 375

Enkurskrūve ar spārniņiem 850 300

Enkurskrūve 900 375

Stiprinot smagus elementus, zem plāksnes jānostiprina pati konstrukcija vai jāierīko papildus karkasa stiprinājuma elementi.

Turētāju stiprināšana
Vieglus turētājus, piem., āķus, var piestiprināt, izmantojot dažādus dībeļus un tml. (skat. tālāk esošo tabulu).

DE-flex cinkota montāžas skrūve
Li-SS 4,2 x 25 0,56-1,2 mm tēraudam, 
Li-SW/S 4,2 x 45 mm kokam

DE-flex tērauda sliede. Karsti cinkots 
skārds 0,56 x 3600 mm, 
30/70/30 mm 

DE-flex tērauda profili
0,8 x 2500/3000 mm 
Karsti cinkots skārds

Leņķa profils 5/40/40/5 mm

DE-flex tērauda profili. 0,8 x 
2500/3000 mm 
Karsti cinkots skārds 
C-Stud 5/43/70/40/5 mm

DE-flex leņķa lenta, kas izgatavota no sintē-
tiskās gumijas – leņķveida savienojumiem 
siena – siena, siena – grīda,
cauruļu vietām. 83 mm plata, 10 m gara

DE-flex lenta skrūvju un savienojumu 
hermetizēšanai. 60 mm plata, 25 m gara



Montāža
Lai izmantotu visus ieguvumus, ko spēj sniegt „Cembrit Aqua Block” plāksnes, tās ir rūpīgi un precīzi jāsamontē. Vietās, kur paredzēta 
flīzēšana, īpaši svarīgi ir saglabāt plāksnes sausas un izmantot uzticamus un stingrus savienojumus. 
Uzmanību! Starpsiena, kas apšūta ar „Cembrit Aqua Block” plāksnēm, nevar būt nesošā siena.

„Aqua Block” plāksnes jāpiestiprina vertikāli pie 
koka vai tērauda profiliem, ar maksimālo soli 
līdz 300 mm. Visas vertikālās un horizontālās 
plāksnes šķautnes ir jāatbalsta. Visiem karkasa 
profiliem ir jābūt taisniem, vertikāliem un 
precīzi novietotiem.

Tērauda karkass
Tērauda karkasa profili tiek stiprināti pie sienas, grīdām un 
griestiem ar atbilstošām skrūvēm vai tapām

• Sliedes jāstiprina ik pēc 400 mm.
• Vertikālie profili jāstiprina pie sliedēm 300 mm attālumā star
  to centriem.
• Leņķveida profils jāizmanto iekšējiem leņķiem.
• Plāksnes grieziet 5 mm īsākas nekā attālums no grīdas līdz
  griestiem. Plāksnes paceliet no grīdas, līdz tās atbalstās
  griestos. Skrūves sāciet skrūvēt no plāksnes vidus, virzoties
  uz malām.
• DE-flex 4,2 x 25 mm skrūves izmanto plāksnes stiprināšanai pie
  tērauda karkasa profiliem, kas nav biezāki par 1,5 mm.

• Plāksnes stiprina caur 4 mm caurumiem, kuri ir izurbti
  rūpnieciski 12 mm attālumā no plāksnes malām.
• Pie plāksnes malām attālumi starp stiprinājuma punktiem ir
  200 mm. Leņķu stiprinājumi - 75 mm no plāksnes apakšas
  un augšas.
• Pie starpbalstiem plāksnes stiprina ik pēc 300 mm, apakšā
  un augšā 100 mm no plāksnes malas.
• Visiem plākšņu savienojumiem jābūt uz atbalstiem.
  Savienojumu vietas jāveido ar nobīdi 300 mm. Tās nedrīkst
  sakrist ar logu un durvju aplodu līnijām.
• Ja siena ir garāka par 6 plāksnēm (5,4 m), starp plāksnēm
  jāveido 5 mm deformācijas šuve. Šis savienojums jāaizpilda
  ar mitrām telpām paredzētu silikonu un papildus jānosedz ar
  savienojuma lentu.

300 mm

200 mm

12 mm

100 mm

75 mm

300
mm
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Montāža

300 mm

300 mm
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12 mm

Montāža

Apdare

7

Koka karkass
45x95 mm ēvelēta koka karkasa brusas ar atbilstošām skrū-
vēm vai tapām piestiprina pie sienas, grīdas, griestiem.
• Attālumi starp brusu stiprinājuma punktiem – 400 mm.
• Vertikāli 45x95 mm ēvelēta koka karkasa brusas stiprina pie
  perimetra karkasa ik pēc 300 mm attāluma starp to
  centriem.
• Plāksnes grieziet par 5 mm īsākas par attālumu no grīdas
  līdz griestiem un stingri atbalstiet griestos. 
• Plākšņu stiprināšanai jāizmanto DE-flex skrūves 4,2 x 45
  mm. Stiprināšana jāsāk no plāksnes centra un tālāk jāvirzās
  uz malām.
• Plāksnes stiprina caur 4 mm caurumiem, kuri ir izurbti
  rūpnieciski 12 mm attālumā no plāksnes malām.

• Attālums starp stiprinājuma punktiem plāksnes malās ir 200 mm,
  stūros - 75 mm.
• Plāksnes vidū attālumi starp stiprinājuma punktiem ir 300 mm,
  plāksnes galos - 100 mm.
• Visiem plākšņu savienojumiem jābūt uz atbalstiem. Savienojuma
  vietas nedrīkst veidot vienu taisni. Plāksnes jāmontē ar vismaz
  300 mm nobīdi. Savienojuma vietas nedrīkst sakrist ar logu un
  durvju aplodu līnijām.
•  Ja siena ir garāka par 6 plāksnēm (5,4 m), starp plāksnēm jāveido
  5 mm deformācijas šuve. Šis savienojums jāaizpilda ar mitrām
  telpām paredzētu silikonu un papildus jāaizklāj ar savienojuma
  lentu.

Flīžu līmēšana 

„Cembrit Aqua Block” plāksnes ir lieliska 

pamatne apdares flīzēm. Pirms flīžu līmēšanas 

visas skrūvju galviņas un plākšņu 

savienojumi jānolīmē ar De-flex hermetizējošo 

lentu. Visi savienojumi gar sienām un grīdām, 

kā arī ārējiem un iekšējiem leņķiem jāhermetizē 

ar De-flex leņķa hermetizējošo lentu. Cauruļu 

vietas jāhermetizē ar leņķa hermetizēšanas lentu 

vai speciālām detaļām.

Flīžu līme jālieto saskaņā ar ražotāja 

norādījumiem. Flīzes līmē, izmantojot ierasto 

atstarpi, ko aizpilda ar šuvotāju. Griestu, leņķu 

un grīdu savienojumi jāhermetizē ar silikonu.



Apdare

Pildviela 
mitrām 
telpām

PVC

Līmēšana

Nomazgāt
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PVC membrāna

PVC membrāna ir ūdensizturīga, tādēļ „Aqua Block” 

plāksnes papildus hermetizēt nav 

nepieciešams.

Pirms plākšņu pārklāšanas ar membrānu, tās 

jānomazgā ar atbilstošu tīrīšanas līdzekli (piem., 

„Alfix Grundrens”). Savienojumi un leņķi jāaizpilda 

ar ģipša maisījumu. Kad virsma ir izžuvusi, tā jāno-

slīpē un jānotīra. PVC membrānas uzlikšana jāveic 

atbilstoši piegādātāja norādījumiem.



Apdare

Darba gaita

Nomazgāt

Pildviela 
mitrām 
telpām 

Grunts pirms līmēšanas

„Aqua Block“

Līme

Stikla škiedras tapete

Grunts pirms krāsošanas

Krāsa
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Krāsošana un tapešu līmēšana
Pirms tapešu līmēšanas „Cembrit Aqua Block” plāksnēm īpaša 
apstrāde nav nepieciešama, jāaizpilda visas skrūvju un 
savienojumu vietas.

Tapetes līmējiet ar tam piemērotu līmi saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem.

„Aqua Block” plāksnes var krāsot ar mitrām telpām piemērotām 
krāsām. Visas skrūvju un savienojumu vietas pirms tam 
aizšpaktelējamas ar materiālu paredzētu mitrām telpām. Stikla 
šķiedras tapetes, kas kalpo arī kā armējošs materiāls, līmējamas 
pirms tam pamatni gruntējot saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Darbi jāveic saskaņā ar vietējām būvniecības normām un 
prasībām, kas attiecināmas mitrām telpām.

Drošība
Tāpat kā strādājot ar citiem būvniecībā izmantojamajiem 
materiāliem, nepieciešams ievērot drošības norādījumus un 
vietējās normas un prasības.

Pašlaik nav nekādu speciālu prasību „Cembrit Aqua Block“ 
plākšņu stiprināšanai izmantotajiem montēšanas darbarīkiem 
un darba metodēm. Plākšņu griešanas un urbšanas laikā rodas 
putekļi, tādēļ jāievēro atbilstoši pašaizsardzības pasākumi. Putekļi, 
kas rodas no šķiedrcementa, ir minerālu izcelsmes putekļi, kuru 
ilgstoša iedarbība var izraisīt plaušu slimības.

Griešana
Sagriezt plāksnes atbilstoši izmēriem var ar standarta lēngaitas 
vai ātrgaitas rokas darbarīkiem vai stacionāriem darbagaldiem. 
Pielietojot lielu ātrumu griešanas darbarīkus, jāizmanto putekļu 
atsūcējs. Visas Cembrit plāksnes var griezt ar ripzāģi vai figūrzāģi 
ar sīkiem zobiņiem, ar cietsakausējuma vai dimanta zobiņu 
asmeni. Precīzas, asas malas jāgriež ar liela ātruma dimanta 
griezējinstrumentu. Lielā griešanas ātruma dēļ putekļi izplatās 
lielā platībā. Tādēļ nepieciešams nodrošināt pietiekamu putekļu 
atsūkšanu, un, ja ir nepieciešams, cilvēkam, kas strādā ar šīm 
plāksnēm, ir jāvalkā individuālie aizsardzības līdzekļi. 
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Vispārēji padomi 
Lietošana un glabāšana

Cembrit zāģripas

Diametrs 160
mm

190
mm

216
mm

250
mm

300
mm

Diska biezums,
mm

2.4 mm 2.4 mm 2.6 mm 2.6 mm 2.8 mm

Cauruma 
diametrs 20 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Apgriezieni/ 
min.

4800 4000 3500 3000 2800

Vispārēji padomi
Ieteicams nekavējoties no plākšņu virsmas ar birstīti vai slotiņu 
notīrīt griešanas un urbšanas laikā radušos putekļus.

Iegriezumus un lielākus caurumus var izgriezt ar ripzāģi, 
uzliekot tam cietmetāla, bimetāla vai dimanta „zobiņu” ripu. 
Lai plāksne nesašķeltos, iekšējā iegriezuma punktā ir jāizurbj 
vismaz 8 mm liels caurums. Mazākus caurumus var izgriezt ar 
figūrzāģi.

Urbšana
Caurumus urbj no plāksnes priekšpuses ar 
cietmetāla urbi ar ātrumu 1500 apgr./min. 
Urbšanas laikā zem Cembrit plāksnes, ar 
mērķi lai urbumi neapdruptu un būtu 
gludi un precīzi, jābūt pamatnei no cieta 
un gluda materiāla, piem. kokskaidu 
plāksne.

Rokas darbarīki
Lietojot rokas darbarīkus, veidojas mazāk putekļu. Šie darbarīki 
jāizmanto, veicot vienkāršus darbus, kad netiek izvirzītas augstas 
prasības malu apgriešanas kvalitātei.

Pārvietošana un glabāšana
„Cembrit Aqua Block“ plāksnes jāuzglabā uz līdzena un sausa 
pamata. Plēves iepakojums paredzēts pasargāšanai no putekļiem, 
tādēļ plēve jānoņem pēc plākšņu atvešanas uz būvlaukumu. Vēlāk 
paletes jānovieto zem jumta vai jāpārklāj, nodrošinot gaisa 
cirkulāciju apkārt plāksnēm. Uzglabājot ilgāk par 4 nedēļām, 
plāksnes ir jāglabā labi vēdināmā telpā.

Plāksnes no paletes jānoceļ, nevis jāvelk viena pa otru. Velkot 
plāksnes virsma var tikt sabojāta vai saskrāpēta.

Svarīgi!
Starp plāksnēm esošo plēvi drīkst noņemt tikai pirms 
montāžas. Pārkraujot plāksnes no vienas vietas uz citu, plēve 
rūpīgi jāsaliek starp plāksnēm. Bez tās plāksnes pielips viena 
pie otras.
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Vispārīgā informācija

500

500

500

500

Apkalpošana
Ja Jums ir jautājumi par „Cembrit“ fasādes plāksnēm, mūsu 
darbinieki ir gatavi palīdzēt Jums ar konsultācijām un 
rekomendācijām. . 

Garantija
Ar garantijas nosacījumiem var iepazīties „Cembrit Oy“ 
pārstāvniecībās.

Informācija, kas šajā izdevumā tiek sniegta „Cembrit“ produkta 
lietotājam, ir balstīta uz „Cembrit“ kopējo pieredzi, zināšanām un 
noteikumiem.

Dēļ faktoriem, kas var rasties bez „Cembrit“ ziņas vai kontroles 
un var ietekmēt lietojamo produktu, garantija netiek sniegta.

„Cembrit“ darbības stratēģija pastāvīgi tiek pilnveidota, tādēļ 
„Cembrit“ patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja 
brīdinājuma mainīt specifikācijas.

Uzmanību! Vienu uz otras var kraut tikai 5 paletes. Pamatnei, 
uz kuras tiks uzglabātas paletes ar plāksnēm ir jābūt pietiekami 
izturīgai un jāspēj izturēt atbilstošas slodzes.

Krāsas un tekstūras var atšķirties atkarībā no gaismas un laika 
apstākļiem. Ņemot to vērā, ierobežoto izdrukāšanas iespēju dēļ 
šajā brošūrā ir iespējamas krāsu atšķirības.

Lūdzam pārliecināties, ka Jums ir jaunākā šīs publikācijas versija, 
pārbaudiet tās izdrukāšanas datumu ar lejupielādēšanai 
paredzēto versiju mūsu interneta tīmekļa vietnē 
www.cembrit.lv. Ja rodas šaubas, pēc konsultācijas vērsieties 
pie vietējā „Cembrit“ pārstāvja.



„Cembrit” ir viens no vadošajiem šķiedrcementa būvniecības 
materiālu ražotājiem un otrais lielākais Eiropā. „Cembrit” strādā 
vairāk nekā 1100 cilvēki 16 Eiropas valstīs, uzņēmums piedāvā 
plašu dažādu produktu sortimentu – risinājumus jumtiem, 
fasādēm un iekšējai apdarei (plāksnes griestiem un sienām).

„Cembrit” mītne atrodas Ālborgā, Dānijā. Ražošana notiek 
Somijā, Čehijā, Polijā un Ungārijā. Šīs rūpnīcas specializējas 
šķiedrcementa produktu ražošanā, balstoties uz kompānijas 
tehniskajām zināšanām un vairāk nekā 80 gadus ilgo pieredzi.

Kontakti
„Cembrit Oy”
P.O. Box 46
FI-08681 Lohja, Somija
Tel.: +358 19 287 61
Fax: +358 19 287 6451
www.cembrit.fi

„Cembrit Lietuva”
Savanorių pr. 219,
LT-02300, Viļņa, Lietuva
Tel.: +370 5 264 4302
Faks.: +370 5 205 8552
www.cembrit.lt
www.cembrit.lv

2011

www.cembrit.lv


