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Informācija par produktu

Standarta „Cembrit Multi Force” būvniecības plāksnes ir ar nošķeltām šķautnēm.

Svarīgākie dati par plāksnēm

Platums, mm
Garums, mm
Biezums, mm

Blīvums, kg/m3

Svars, kg/m2

Svars, kg/plāksne

„Cembrit Multi Force” – ir mūsdienīgs būvniecības
materiāls, kas izgatavots no dabīgām, videi
draudzīgām izejvielām. Jauno tehnoloģiju 
izstrādāja
„Cembrit”, kam ir vairāk nekā 80 gadus ilga 
pieredze šķiedrcementa izstrādājumu ražošanā. 
Mūsu ilggadīgā pieredze nodrošina produkta 
kvalitāti, kuru nodrošina visas šķiedrcementa 
priekšrocības.

Kvalitāte

„Cembrit Multi Force” būvniecības plāksnes – ideāls 
risinājums, ja vieglām sienām un griestiem ir jāiztur 
lielas slodzes. 

„Cembrit Multi Force” būvniecības plāksnes tiek ražotas 
no cementa un kaļķakmens pildvielas, padarītas 
stiprākas ar speciāli izvēlētu šķiedrvielu.

Speciālā plākšņu virsma ir ļoti izturīga pret mitrumu un 
jebkādu lielas slodzes iedarbību. Tādu virsmu ir viegli 
nokrāsot vai pārklāt ar citiem apdares materiāliem. Tādēļ 
šo šķiedrcementa plākšņu kopšana ir viegla.

„Cembrit Multi Force” funkcionālās plāksnes labi slāpē 
skaņu, nedeg, nepūst un nepelē. Plākšņu īpašā izturība 
nosaka to ilgo kalpošanas laiku.

„Cembrit” produkti tiek izgatavoti saskaņā ar 
kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001:2000 un vides 
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
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Izmēri
Biezums mm 9,0 12,0

Termiskās īpašības
Siltumvadītspēja W/m °C 0,25 0,25
Termiskās vērpes koe�cients mm/m °C 0,007 0,007
Speci�skais siltums kJ/kg °C 0,9 0,9
Temperatūras režīms °C līdz 150 līdz 150
Aukstumizturība Cikli _ _

Mitruma īpašības
Ūdens uzsūktspēja proc. 32,0 32,0
Slapjš-sauss-slapjš (maks.) mm/m 2,2 2,2
Uzbriešana pēc 24 stundu mērcēšanas proc. 0,7 0,7

Ūdens tvaiku caurlaidības īpašības (23ºC, 0/99 proc. RH.) 
Tvaiku caurlaidība ng/m2 s Pa 450 330
Pretestība tvaiku caurlaidībai Gpa s m2/kg 2,2 3,0
Pretestība tvaiku caurlaidībai s/m 17.000 24.000
Īpatnējā tvaika pretestība MNs/gm 247 253
Tvaika pretestības faktora lielums, µ 50 50

Izmēru stabilitāte (saskaņā ar EN 12467)
Biezums mm ±0,9 ±1,2
Garums mm ±5 ±5
Platums mm ±3 ±3

Citas īpašības
Skaņas izolācija Rw dB 28 31
Virsmas pH 11 11
Kategorija, klase EN 12467 NT C2 I NT C2 I
Ugunsdrošības klase EN 13501 A1 A1

Produkta tehnisko datu lapa
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Statņi

Statnis ar savienojuma vietas  
pildvielu no vienas sienas puses.

R’ w 35-40 dB

R’ w 40-44 dB

R’ w 40-44 dB

R’ w >52 dB

R’ w 44-48 dB

Statnis ar savienojuma vietas pildvielu no 
abām sienas pusēm. Blakus esošās sienas 
plākšņu savienojums statņa vidū.

Statnis ar savienojuma vietas pildvielu no 
abām sienas pusēm.

Statņi vienā rindā ar blakus esošās 
sienas statņiem.

Statņi blakus grīdām, sienām un griestiem ar 
savienojuma vietas pildvielu no abām sienas 
pusēm.
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Ievads skaņas izolācijā
Plānošana, ievērojot noteiktās skaņas izolācijas prasības

Ēkās, kurās samontētas vieglas starpsienas, skaņas izolācija 
vienmēr būs sliktāka, salīdzinot ar laboratorijas mērījumiem. 
Galvenais iemesls – skaņas izplatīšanās pa starpsienu savienojuma 
vietām un montēšanas variācijas, piem., plākšņu malu savieno-
jums dubultās sienās, sīkas hermetizēšanas nepilnības. Atšķirība 
starp rezultātiem laboratorijā un objektā visbiežāk ir 4-7 dB.

Parasti blakus esošās konstrukcijas un savienojumi ir jāizvēlas un 
jāīsteno tā, lai kopējais skaņas izplatīšanās lielums apkārt starpsie-
nai nepārsniegtu skaņas izplatīšanos tieši caur sienu. Par pamatu 
var ņemt Rw vērtības, kas sniegtas tabulās 4.-8. lpp. Ja ir šaubas, 
var izsaukt akustikas speciālistu, lai veiktu novērtējumu, piem., pēc 
aprēķiniem, kas norādīti EN 12354-1:2000, izmantojot SEBASTIAN 
programmatūru. Akustikas eksperts var veikt arī aprēķinus ar citām 
atsevišķu skaitļu vērtībām, balstoties uz skaitli, kas samazināts par 
1/3 oktāvām.

Kombinētu konstrukciju, piem., ar durvīm, skaņas izolācija ir 
jāaprēķina atbilstoši EN 12354-1:2000, lai vērtības būtu pēc 
iespējas precīzākas. Tālāk sniegti daži nozīmīgi norādījumi, lai 
izvairītos no nevēlama trokšņa. 4.-8. lpp. sniegtajās tabulās ir 
redzams, ka starpsienu skaņas izolācijas īpašības ir ļoti atšķirīgas, 
tādēļ šos norādījumus nepiemērojiet atšķirīgās situācijās.

Visas saliekamās blakus esošās sienas un iekaramie griesti, tāpat 
dažādu formu aplikācijas ir jānodala no starpsienas. Tas pats 
attiecas arī uz „peldošajām” grīdām. Vieglās jumtu konstrukcijās 
visām spārēm jābūt paralēlām starpsienai, izņemot gadījumus, kad 
tiek izmantoti speciāli nospriegojami griesti.

Skaņas izolācija, tai izplatoties pa smagām blakus esošām 
sienām un grīdām, atbilst mazākajai vērtībai, kas iegūta 
laboratorijā, izmantojot vieglas starpsienas.

Starpsienai jābūt noslēgtai (tas attiecas uz pašas starpsienas 
virsmu, savienojumiem ar citām sienām, inženiertīkliem un 
tml.). Skaņa telpās var nokļūt, piemēram, pa vietām, kur 
caurules šķērso starpsienu vai starpsienu savienojumiem ar 
smagajām ēkas konstrukcijām. Cauruļu ejas un līdzīgas vietas 
jāaizpilda ar minerālvati un elastīgām pildvielām no abām 
pusēm. Elektroinstalācijas rozetes un līdzīgi elementi jāmontē 
no abām starpsienas pusēm. Rozetes var novietot jebkurā 
pusē, ja caur apdari netiek veidoti instalācijas kanāli.

Gareniski starpsienai savienojuma vietās ar citām ēkas daļām 
no abām sienas pusēm veido elastīgus savienojumus. Ja Rw ir 
jābūt mazākam par 44 dB, pietiek savienojumu hermetizēt no 
vienas sienas puses.

Prasības skaņas izolācijai

Skaņas izolācijas prasības būvē var noteikt būvētājs vai 
atbilstošas institūcijas. Plānojot sarežģītas struktūras projektu, 
ir svarīgi noteikt skaņas izplatīšanās vērtības, jo pēc būves 
daļas apdares darbu veikšanas veikt izmaiņas būs sarežģīti un 
dārgi.

Ierīkojot inženiertīklus, jāņem vērā, ka, piemēram, „čūskas”, kas 
pievienotas ar īsām, no viena gabala sastāvošām apsildes 
caurulēm, var vadīt skaņu no vienas telpas uz otru.

Telpu skaņas izolācijas īpašības var samazināt nepietiekami 
izolēti vēdināšanas un svaigā gaisa pievades kanāli. Tādi draudi 
rodas tad, ja starp vienā ķēdē savienotiem elementiem un 
svaigā gaisa pievades kanālu attālums ir mazāks par 2 m. Lai 
izvairītos no skaņas izplatīšanās pa jumta tukšumiem, 
starpsienām ir jābūt līdz pašai jumta augšai.
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EI 30

30
3000 69 E 45/45 12-12 M0 S1a

c600/c450 mm 

3000 94 E 70/70 12-12 M0 S1b

35

3000 119 E 95/95 12-12 M0 S1c

3000 81 E 45/45 9+9-9+9 M0 S2a
c600/c450 mm 

3000 63 E 45/45 9-9 M45 S3a
c600/c450 mm 

3000 69 E 45/45 12-12 M45 S4a c600/c450 mm 

40

4000 94 E 70/70 12-12 M70 S4b

3000 88 E 70/70 9-9 M70 S5a
c600/c450 mm 

3000 81 E 45/45 9+9-9+9 M45 S6a
c600/c450 mm 

4000 87 E 70/70 8SP-9 M70 S7a
c400/c450 mm 

44 4000 112 E 70/70 9+12-12+9 M70 S8a
c600/c450 mm 

44 4000 119 E 95/95 12-12 M95 S9a
c600/c450 mm 

EI 60

35 3000 93 E 45/45 12+12-12+12 M0 S10a
c600/c450 mm 

40

4000 94 E 70/70 12-12 S70 S12a
c600/c450 mm 

4000 113 E 95/95 9-9 S95 S13a
c600/c450 mm 

4000 118 E 70/70 12+12-12+12 M0 S14a
c600/c450 mm 

4000 119 E 95/95 12-12 S95 S15a
c600/c450 mm 

44 4000 143 E 95/95 12+12-12+12 M0 S16a
c600/c450 mm 

Sienu tipi un izmēri.
- Metāla karkass

Ugunsdrošī-
bas klase

Skaņas klase         
k/k 600

R‘w

Lielākais sienas  
augstums, mm

Biezums,
mm Sienas tips Nr. Izmēri

k/k 450 k/k 600
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EI 90

40 3000 81 E 45/45 9+9-9+9 S45 S17a
c600/c450 mm 

44 4000 106 E 70/70 9+9-9+9 S70 S18a
c600/c450 mm 

48 4000 131 E 95/95 9+9-9+9 S95 S19a
c600/c450 mm 

48 4000 131 D 70/95 9+9-9+9 S95 S20a
c300/c225 mm 

c600/c450 mm 

EI 120

44 4000 112 E 70/70 9+12-12+9 S70 S21a
c600/c450 mm 

48

4000 137 E 95/95 9+12-12+9 S95 S22a
c600/c450 mm 

4000 131 D 70/95 9+9-9+9 S95 S23a
c300/c225 mm 

c600/c450 mm 

55 4000 186 DD 70/70 9+9-9+9 S140 S24a

c300/c225 mm 
c600/c450 mm 

Ugunsdrošī-
bas klase

Skaņas klase         
k/k 600

R‘w

Lielākais sienas  
augstums, mm       

Biezums,
mm Sienas tips Nr. Izmēri

k/k 450 k/k 600

Sienu tipi un izmēri.
- Metāla karkass

Paskaidrojumi (sienas).
E 45/45 12-12 M0 – viens vertikāls profils; 45 mm plats vertikāls profils/45 mm plats horizontāls profils; 12 mm bieza MultiForce plāksne – 12 mm bieza 
MultiForce plāksne; minerālvate 0 mm; Nr. Sla.
E 45/45 9+9-9+9 S45 – viens vertikāls profils; 45 mm plats vertikāls profils, 45 mm plats horizontāls profils; 9+9 mm MultiForce plāksne – 9+9 mm
MultiForce plāksne, akmens vate 45 mm bieza; Nr. Sl7a MultiForce.
D 70/95 9+9-9+9 M95 – vertikālie (kas nesaskaras) šķērsprofili; k/k attālumi starp vertikālajiem profiliem 300/225 mm; 70 mm plats vertikāls profils /95 mm 
plats horizontāls profils; 9+9 mm MultiForce – 9+9 mm MultiForce plāksne; minerālvate 95 mm; Nr. S20a.
DD 70/70 9+9-9+9 S140 – dubulti vertikālie profili; k/k starp profiliem 300/225 mm; 70 mm plati vertikālie profili/70 mm plati horizontālie profili; 9+9 mm 
MultiForce plāksnes – 9+9 mm MultiForce plāksnes; akmens vate 140 mm; Nr. S24a.

Paskaidrojumi (cits).
Metāla profili – karsti galvanizētas, karsti valcētas loksnes saskaņā ar 
DS/EN 10327:2004.
Metāla horizontālie profili – 0,56 x 30/b/30 mm, Z 275; b – sliedes 
platums (45, 70 vai 95 mm).
Metāla profili – 0,56 x 5/40/h/43/5 mm, Z 275, h – profila augstums 
(45, 70 vai 95 mm).
M – minerālvate – stikla vai akmens vate.

PIEZĪME. EI 60 un augstākai klasei akmens vatei ir jābūt ar blīvumu 
vismaz 28 kg/m3.
S7a – 8 SP nozīmē plāksni mitrām telpām (Cembrit Aqua Block).
S24a – starp horizontāliem profiliem  attālums ne mazāks par 10 mm.
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EI 30

30

3000 63 E 45/45x45 9-9 M45 W1a
c600/c450 mm 

3000 81 E 45/45 9+9-9+9 M0 W2a
c600/c450 mm 

3000 69 E 45/45 12-12 M0 W3a
c600/c450 mm 

4000 94 E 70/70 12-12 M0 W3b

35

4000 119 E 95/95 12-12 M0 W3c

3000 69 E 45/45 12-12 M45 W4a
c600/c450 mm 

4000 89 E 70/70 8SP-9 M70 W5a
c600/c450 mm 

4000 88 E 70/70 9-9 M70 W6a
c600/c450 mm 

3000 81 E 45/45 9+9-9+9 M45 W7a
c600/c450 mm 

4000 106 E 70/70 9+9-9+9 M0 W8a c600/c450 mm 

4000 131 E 95/95 9+9-9+9 M0 W8b

REI 30/EI 30 4000 119 E 95/95 12-12 M95 W9a
c600/c450 mm 

EI 30

40
4000 106 E 70/70 9+9-9+9 M70 W10a c600/c450 mm 

4000 131 E 95/95 9+9-9+9 M95 W10b

44 4000 137 E 95/95 9+12-12+9 M95 W11a
c600/c450 mm 

48 4000 131 D 70/95 9+9-9+9 M95 W12a
c300/c225 mm 

c600/c450 mm 

55 4000 176 DD 70/70 9+9-9+9 M2x70 W13a
c300/c225 mm 

c600/c450 mm 

Sienu tipi un izmēri.
- Koka karkass

Ugunsdrošī-
bas klase

Skaņas klase         
k/k 600

R‘w

Lielākais sienas  
augstums, mm       

Biezums,
mm Sienas tips Nr. Izmēri

k/k 450 k/k 600
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EI 60

35

3000 93 E 45/45 12+12-12+12 M0 W14a
c600/c450 mm 

3000 81 E 45/45 9+9-9+9 S45 W15a
c600/c450 mm 

4000 94 E 70/70 12-12 S70 W16a
c600/c450 mm 

4000 113 E 95/95 9-9 S95 W17a
c600/c450 mm 

REI 30/EI 60 4000 118 E 70/70 12+12-12+12 M0 W18a
c600/c450 mm 

EI 60 4000 119 E 95/95 12-12 S95 W19a
c600/c450 mm 

REI 30/EI 60 40 4000 143 E 95/95 12+12-12+12 M0 W20a
c600/c450 mm 

REI 60/EI 90 40
4000 106 E 70/70 9+9-9+9 S70 W21a c600/c450 mm 

4000 131 E 95/95 9+9-9+9 S95 W21b

EI 120

44 4000 137 E 95/95 9+12-12+9 S95 W22a
c600/c450 mm 

48 4000 131 D 70/95 9+9-9+9 S95 W23a
c300/c225 mm 

c600/c450 mm 

55 4000 186 DD 70/70 9+9-9+9 S140 W24a
c300/c225 mm 

c600/c450 mm 

Sienu tipi un izmēri.
- Koka karkass

Ugunsdrošī-
bas klase

Skaņas klase         
k/k 600

R‘w

Lielākais sienas  
augstums, mm       

Biezums,
mm Sienas tips Nr. Izmēri

k/k 450 k/k 600

Paskaidrojumi (sienas).
E 45/45 9-9 M45 – viena vertikāla brusa; 45 mm plata vertikāla brusa/45 mm plata horizontāla brusa; 9 mm bieza MultiForce plāksne – 9 mm bieza 
MultiForce plāksne; minerālvate, 45 mm bieza; Nr. W1a.
E 45/45 9+9-9+9 S45 – viena vertikāla brusa; 45 mm plata vertikāla brusa, 45 mm plata horizontāla brusa; 9+9 mm MultiForce plāksne – 9+9 mm 
MultiForce plāksne, akmens vate, 45 mm bieza; Nr. W15a.
D 70/95 9+9-9+9 S95 – vertikālas (kas nesaskaras) šķērseniskas brusas; k/k attālums starp vertikālajām brusām 300/225 mm; 70 mm plata vertikāla 
brusa/95 mm plata horizontāla brusa; 9+9 mm MultiForce – 9+9 mm MultiForce plāksne; akmens vate, 95 mm bieza; Nr. W23a.
D 70/70 9+9-9+9 S140 – dubultas vertikālas brusas; k/k starp brusām 300/225 mm; 70 mm platas vertikālas brusas/70 mm platas horizontālas brusas; 9+9 
mm MultiForce plāksnes – 9+9 mm MultiForce plāksnes; akmens vate, 140 mm bieza; Nr. W24a.

Paskaidrojumi (cits).
Horizontālas koka brusas – 45 x b mm; b – brusas platums (45, 70 vai 95 mm). 
Koka vertikālas brusas – 45 x h mm, h – brusas augstums (45, 70 vai 95 mm). 
M – minerālvate – stikla vai akmens vate.

PIEZĪME. EI 60 un augstākai klasei akmens vatei ir jābūt ar blīvumu 
vismaz 28 kg/m3.
W5a – 8 SP nozīmē plāksni mitrām telpām (Cembrit Aqua Block).
W24a – starp horizontālām brusām attālums ne mazāks par 10 mm.
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Ārsiena 
Y1 EI 30 35

Cembrit fasādes plāksne

c600 mm 

EPDM lentas

21x45 mm vertikāla brusa

9 mm Cembrit vēja aizsargplāksne

45x70 karkass/brusa k/k 600

12 mm Cembrit Multi Force plāksne

Ārsiena
Y2 REI 30/EI 60 40

Cembrit fasādes plāksne

c600 mm 

EPDM lentas

21x45 mm brusa

4.5 mm or 9 mm Cembrit vēja aizsargplāksne

45x95 karkass/brusa k/k 600

95 mm akmens vate, 30 kg/m3

12 mm Cembrit Multi Force plāksne

Šahtas siena 
S1 EI 30 30

9 mm Cembrit Multi Force plāksne

c600/c450 mm 17 mm akmens vate, tips Paroc ROB 60

9 mm Cembrit Multi Force plāksne

Metāla pro�li R 70, k/k 450 vai 600 mm

Šahtas siena 
S2 EI 60 35

12 mm Cembrit Multi Force plāksne

c600/c450 mm 20 mm akmens vate, tips Paroc ROB 80

12 mm Cembrit Multi Force plāksne

Metāla pro�li R 70, k/k 450 vai 600 mm

Ārsienas un šahtas

Paskaidrojumi (sienas)
Koka brusas – jāatbilst vietējo būvniecības normu prasībām .
Metāla profili – karsti galvanizētas, auksti valcētas loksnes saskaņā ar EN 10327:2004.

Konstrukcija Ugunsdrošī-
bas klase

Skaņas 
klase
R‘w

Konstrukcijas struktūra

Izm�ri 

Izm�ri 

Izmēri
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Karkass

„Cembrit Multi Force” plāksnes ir jāstiprina pie sausiem un 
līdzeniem karkasa konstrukcijas elementiem. Attālums starp 
vertikālo elementu centriem nedrīkst būt lielāks par 600 mm. 
Lielākais attālums starp stiprinājuma punktiem nedrīkst 
pārsniegt 400 mm.

Vertikālās plākšņu malas ir jāsavieno un jāstiprina pie vertikālā 
karkasa elementa. Horizontālās plāksnes šķautnes vienmēr 
jābalsta profilā vai izturīgā plāksnes joslā, pie kuras vēlāk tiks 
stiprināta plāksne. „Cembrit MultiForce” plāksnes jāstiprina viena 
blakus otrai, neatstājot atstarpes starp tām.

Ja zem „Multi Force” plāksnēm esošā sienas konstrukcija veidota 
no vairākām kārtām, piem., skaidu plāksnēm, tām jābūt vienāda 
platuma – 900 mm vai 1200 mm. Apakšējās plāksnes jāstiprina 
vertikāli, atbilstoši piegādātāja norādījumiem, bet otra kārta 
– pāri vienam vertikālajam karkasa elementam. Neatkarīgi no 
kārtu skaita, lielākais attālums starp karkasa elementu centriem 
nedrīkst pārsniegt 600 mm.

Ja „Multi Force” plāksnes tiek klātas divās kārtās, pie horizontā-
lajiem savienojumiem ir jābūt vismaz 150 mm pārklājumam. 
Koka karkasa brusas ir jāizgatavo no ēvelētas koksnes. Brusas 
šķērsgriezums atkarīgs no starpsienas augstuma un slodzēm, 
kas to ietekmēs, un tiek dots projekta dokumentācijā (vismaz 
45x45 mm).

Metāla karkasa profiliem jābūt izgatavotiem no min 0,56 
mm biezām karsti valcētām tērauda loksnēm saskaņā ar EN 
10327:2004. Tērauda loksnes ar karsto paņēmienu jācinko, 
pārklājuma biezums min 20 um (275 g/m2).

Skaņas izolācija

Lai nodrošinātu labas starpsienas skaņas izolācijas īpašības, 
vietās, kur karkasa elementi savienoti ar sienām, grīdām un 
griestiem, jāizmanto mīksta hermetizēšanas lenta. Skaņas 
samazināšanai arī iekšējo plākšņu šķautnes var hermetizēt ar 
mastiku vai silikonu. 

Visām plākšņu šķautnēm ir jābūt atbalstītām. Ja plāksnes stip-
rina vairākās kārtās, savienojumiem ir jāpārklājas vismaz ik pēc 
300 mm. Plākšņu savienojumi nedrīkst sakrist ar durvju un logu 
ailēm. Ja plākšņu kārtas ir vairākas, tad šī prasība ir spēkā tikai 
ārējai plāksnei. Vertikālajiem plākšņu savienojumiem no abām 
starpsienas pusēm ir jāsakrīt.

Izsmeļošāk par skaņas izolāciju varat izlasīt „Cembrit Multi Force” 
brošūrā.
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45 x 45
45 x 70
45 x 95

R 45/40
R 70/40
R 95/40

Materiāla biezums  0,56 mm

SK 45/37
SK 70/37
SK 95/37

Materiāla biezums  0,56 mm

FR 45
FR 70
FR 95

Materiāla biezums  1,2 mm

Vertikālas brusas Vertikālie profili Sliedes pie griestiem, 
grīdām un grīdas sijām

Pastiprināts profils durvju 
konstrukcijām

Koks 45x45 1 kārta 3000 m

Metāls R45 1 kārta 3000 m

Koks 45x70 1 vai 2 kārtas 4000 m

Metāls R70 1 vai 2 kārtas 4000 m

75 mm

200 mm

200 mm

12 mm

100 mm

Montēšanas virzieni

400 mm

200 mm

400 mm

300 mm

600 mm

Montēšana

Koka karkass Metāla karkass

Izmēri

Izmantošana

Vertikālais karkass Plākšņu kārtas Lielākais sienas 
augstums

Karkass/ Sienas augstums

Karkasa un stiprināšanas attālumi. 
Metāla karkass

Perimetra karkass – metāla sledes 
jāstiprina ik pēc 400 mm. 
Stiprinājuma elementi jāizvēlas, ievērojot 
pamata struktūru.

Vertikālie profili jāstiprina pie guļbaļķiem/
sliedēm ar speciālu stiprināšanas rīku, k/k atka-
rīgs no sienas konstrukcijas

Stiprināšana
„Cembrit Multi Force” stiprina ar skrūvēm 
(skat. tabulu tālāk). Caurumus iepriekš izurbt 
nav nepieciešams. Skrūvju galviņas parasti 
ielaiž līdz plāksnes virsmai. Ja skrūvju galviņas 
vēlāk paliks zem špakteles, tad skrūvju 
galviņas iedziļina 0,5-1 mm.

Vertikālie profili 
jāstiprina pie hori-
zontālām sliedēm ar 
speciālu stiprināšanas 
instrumentu, attālums 
starp vertikālajiem 
profileim (k/k) atkarīgs 
no sienas konstrukcijas.
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Plākšņu kārtas Skrūve Plākšņu kārtas Skrūve

≤12 mm Li-SW/S 4.2x25 ≤12 mm Li-SW/S 4.2x35

12-24 mm Li-SW/S 4.2x35 12-24 mm Li-SW/S 4.2x45

24-36 mm Li-SW/S 4.2x45

Plāksnes pa perimetru 200 mm

Plāksnes vidū 300 mm

Attālums līdz horizontālās plāksnes malai (vertikālajai) 75 mm

Mazākais attālums līdz vertikālajai malai (horizontālajai) 12 mm

Skrūvju attālumi

75 mm

12 mm200 mm

300 mm

max. 400 mm

Griesti

max. 600 mm

max. 
400 mm

Grīdu konstrukcija

12 mm

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

Tieva tērauda nagla 75 –

Āķis 100 –

Skrūve un plakana galviņa 350 175

Gumijas enkurskrūve 600 375

Enkurskrūve ar spārniņiem 850 300

Enkurskrūve 900 375

Starpsienas un griesti Stiprināšana 
pie koka karkasa

V formas nošķelta plāksnes malaBevel

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

Stiprināšana pie metāla karkasa 
(līdz 1,2 mm bieza) 

Stiprināšana pie koka karkasa

Stiprinot smagus elementus, zem plāksnēm ir jānostiprina pati konstrukcija vai jāierīko papildus pastiprināti karkasa elementi.
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„Cembrit” griešanas diski

Diametrs Ø160 Ø190 Ø216 Ø250 Ø300

Platums, mm 2.4 mm 2.4 mm 2.6 mm 2.6 mm 2.8 mm

Cauruma 
izmērs

20 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Apgriezieni/ 
min 4800 4000 3500 3000 2800

Plākšņu apstrāde

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

„Cembrit Multi Forc” plākšņu sastāvā nav  bīstamu un kaitīgu 
vielu, tās neizdala nekādas smakas, kas varētu radīt draudus 
veselībai. 

Pašlaik nav nekādu konkrētu prasību „Cembrit Multi Force” 
plākšņu stiprināšanai izmantotajiem montēšanas darbarīkiem 
un metodēm.

Plākšņu griešanas un urbšanas laikā rodas putekļi, tādēļ jāievēro 
atbilstoši piesardzības pasākumi. Putekļi, kas rodas no šķiedrce-
menta, ir minerālu izcelsmes putekļi, kuru ilgstoša iedarbība var 
izraisīt plaušu slimības.

Plākšņu griešana
Plāksnes var griezt ar parasto rokas diska zāģi (2000 apgr./min.). 
Lai iegūtu pareizu taisnu leņķi, izmanto ātrgaitas elektriskos 
darbarīkus. Diskiem jābūt ar dimanta „zobiņiem”. Darba laikā 
jānodrošina putekļu sasūkšana. Labāku griešanas rezultātu 
iegūst, ja griež no „kreisās“ puses.

Plāksnes var griezt, iegriežot no labās plāksnes puses un pēc 
tam nolaužot iegriezuma vietā. Pirms plāksnes stiprināšanas 
jānoņem nelīdzenumi griezuma vietā.

Iegriezumus un lielākus caurumus var izgriezt ar figūrzāģi, 
uzliekot tam asmeni ar cietmetāla, bimetāla vai dimanta 
„zobiņiem”. Lai plāksne nesašķeltos, iekšējā iegriezuma punktā 
ir jāizurbj vismaz 8 mm liels caurums. Caurumus caurulēm vai 
tml. var izgriezt ar speciālu asmeni („kronīti” ar dimanta vai HHS 
bimetāla uzgali).

Krāsošana un tīrīšana
„Cembrit Multi Force” plāksnes var krāsot ar betonam 
piemērotām krāsām, kas izgatavotas uz ūdens bāzes. Skrūvju 
galviņas un skrāpējumi jānošpaktelē. Ja krāsa jāklāj divās kārtās, 
labāk to darīt ar rullīti.

Krāsotas „Cembrit Multi Force” plāksnes var mazgāt ar ūdeni, 
izmantojot birsti. Ja nepieciešams, var izmantot sadzīves 
tīrīšanas līdzekļus. Plāksnes nepūst un nepelē.
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500

500

500

500

Lietošana un glabāšana. 
Vispārējā informācija

Lietošana un glabāšana

„Cembrit” plāksnes jāuzglabā uz līdzena un sausa pamata. 
Plastmasas iepakojums paredzēts pasargāšanai no putekļiem, 
tādēļ plēve jānoņem pēc plākšņu atvešanas uz būvlaukumu. 
Vēlāk paletes jānovieto zem jumta vai jāpārklāj ar brezentu, lai 
apkārt plāksnēm varētu cirkulēt gaiss. 

Plāksnes no paletes jānoceļ, nevis jāvelk viena pa otru. Velkot 
varat saskrāpēt un sabojāt plāksnes virsmu.
UZMANĪBU! Vienu uz otras var kraut tikai 5 paletes un tikai uz 
pamata, kas atbilst slodzei.

Apkalpošana

Ja rodas jautājumi par „Cembrit” funkcionālajām plāksnēm, Jūsu 
vietējais „Cembrit” pārstāvis ir gatavs Jums palīdzēt – sniegt 
padomus un norādījumus.

Garantija

Ar garantijas nosacījumiem var iepazīties „Cembrit Oy” 
pārstāvniecībās.

Informācija, kas šajā izdevumā tiek sniegta „Cembrit“ produkta 
lietotājam, balstās „Cembrit” pieredzē, zināšanās un noteikumos.

Taču faktoriem, kas var rasties bez „Cembrit” ziņas un kontroles 
un var ietekmēt lietojamo produktu, nekāda garantija netiek 
sniegta.

„Cembrit” darbības stratēģija – pastāvīga pilnveidošanās. 
„Cembrit” atstāj sev tiesības mainīt tehniskos nosacījumus un 
specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Krāsa un tekstūra var atšķirties atkarībā no apgaismojuma un 
laika apstākļiem. Ņemot vērā to un ierobežotās drukāšanas 
iespējas, ir iespējamas neatbilstības dabā un šajā brošūrā

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 kompānijas 
tehniskajās zināšanās, kuras pamatojas vairāk nekā 80 gadus 
ilgajā pieredzē.

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

2011

www.cembrit.lv

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


