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UZGLABĀŠANAS, TRANSPORTĒŠANAS, MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI
Sendvičtipa  paneļi – tas ir materiāls, ko pie nemākulīgas izmantošanas var sabojāt gan ražošanas procesa laikā, gan arī visos darba posmos 
līdz pat montāžai un ekspluatācijai. Tādēļ vienmēr nepieciešams ievērot vairākus noteikumus.

Noteikumi par uzglabāšanu un transportēšanu

Iepakošana 
Paneļi tiek izvesti no ražotnes iepakoti pakās. Paneļu skaits pakā ir atkarīgs no paneļa veida, tā biezuma un garuma. Pēc klienta pieprasījuma 
paneļi var tikt iepakoti tādā nestandarta veidā, gan attiecībā uz daudzumu iepakojumā, gan arī uz secību. Jāatzīmē, tomēr transporta 
ierobežojumi un to, ka dažos gadījumos var pieaugt transporta izmaksas.

Aizsargplēve
Paneļu ražošanas procesā, atkarībā no to tipa, tie no vienas vai abām pusēm tiek pārklāti ar aizsargplēvi. Plēvei jāpasargā apšuves lokšņu 
virsma no bojājumiem ražošanas, transportēšanas un montāžas laikā, un tā ir pagaidu aizsardzības forma. Saskaroties ar atmosfēras 
faktoriem, un, konkrēti arsaules stariem, plēve var pielipt pie lokšņu metāla un tās noņemšana var kļūt neiespējama. Tādēļ plēvi nepieciešams 
noņemt ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no paneļa ražošanas dienas un ne vēlāk kā 3 nedēļas pēc tam, kad paneļi tiks pakļauti saules ataru 
iedarbībai. Izgatavošanas datums norādīts uz katra paneļu iepakojuma.

Paneļu transportēšana
Parasti IZOPANEL piegādā paneļus klienta norādītajā vietā, šim mērķim izmantojot specializētus automobiļus ar atvērtu kravas kasti, 
kas nodrošina drošu paneļu transportēšanu. Ja paneļu transportēšanu organizē Klients, viņam jāievēro vairāki galvenie transportēšanas 
noteikumi:
- iekraušana rūpnīcā tiek veikta ar dakšu autoiekrāvēja palīdzību,
- transportēšanai var tikt izmantoti tikai transporta līdzekļi, kas ir nebojātā tehniskā stāvoklī,
- iekraušanas virsmai jābūt līdzenai un tīrai, bez asiem izciļņiem,
- ieteicams izmantot atklātu puspiekabi, bez brezenta pārklāja, ar platumu minimums 250 cm. Izmantojot puspiekabi ar brezenta pārklāju,  
   var rasties problēmas ar divu iepakpjumu novietošanu blakus (galvenokārt tas attiecas uz paneļiem ar moduļu platumu 1200 mm),
- pieņemts, ka iepakojumi ar paneļiem var būt izvirzīti pāri aizmugurējai malai, maksimums par 1,5 m (tas neattiecas uz paneļiem, izgatavotiem 
   no minerālvates, kuri var pārkarāties tikai par 0,5 m),
- automobilim jābūt aprīkotam ar transportēšanas siksnām, ne mazāk par 2 gab. uz diviem iepakojumiem iekraujot 2 rindās, vai 2 gab. uz 
   vienu iepakojumu iekraujot 1 rindā. Paketes jānostiprina ar siksnām, starp kurām atstarpes nedrīkst pārsniegt 3 metrus,
- iepakojumus ar paneļiem nedrīkst likt virsū citai kravai.

Izkraušana 
Paneļu izkraušanu celtniecības laukumā veic ar dakšu iekrāvēja vai ceļamkrāna palīdzību. Abos gadījumos nepieciešams paketes pasargāt 
pienācīgā veidā no bojājumiem, uzliekot uz iekrāvēja dakšām atbilstoša platuma mīkstus paliktņus (apmēram 15-20 cm) vai pie stropju 
atbilstošas nostiprināšanas izkraušanas gadījumā, ja tiek izmantots ceļamkrāns.

Glabāšana
Ja paneļi līdz montāžas momentam tiks uzglabāti mazāk kā vienu nedēļu, tos var novietot parastā veidā. Vienīgais, ko šeit nepieciešams 
atcerēties ir pietiekošs daudzums starpliku, kā arī līdzena virsma, kas novērš pārāk lielu izliekšanos vai lokālus bojājumus nevienlīdzīga paneļu 
svara sadalījuma gadījumā uz paliktņiem. Pie daudz ilgākas glabāšanas uz dažāda augstuma starplikām, paketes ar paneļiem nepieciešams 
izvietot tādā veidā, lai veidotos dabisks slīpums lietus ūdens notecēšanai. Vienlaicīgi nepieciešams neaizmirst par aizsargplēves pielipšanas 
draudiem lokšņu metālam, par ko minēts iepriekš šajā lappusē. Papildus, paneļus nepieciešams atdalīt ar starplikām.

Konstrukciju pārbaude
Pirms montāžas sākuma obligāti nepieciešams pārbaudīt nesošo konstrukciju atbilstību projektam un pielaidēm tās veikšanai. Pie 
ievērojamām novirzēm nepieciešams par to paziņot pasūtītāja pārstāvim. Paneļu piestiprināšana konstrukcijām, kas neatbilst prasībām, 
var kļūt par paneļu bojājuma iemeslu un garantiju nesniegšanu. Pirms montāžas nepieciešams uzmanīgi novērtēt katra paneļa stāvokli. Par 
visiem defektiem jāpaziņo ražotājam pirms uzstādīšanas.

Montāžas noteikumi
Neskatoties uz to, ka sendvičtipa  paneļu montāža ir pietiekoši vienkārša salīdzinājumā ar citām sienu un jumtu izbūves metodēm, ieteicams, 
lai to veiktu specializētas montāžas brigādes, kuras ir apgādātas ar speciālu aprīkojumu.

Montāžas instrumentu pamata komplekts:
- urbis-skrūvgriezis ar regulējamu jaudu,
- uzliktnis urbim-skrūvgriezim, kas novērš skrūvju sašķiebšanos un paneļu virsmu bojājumu,
- paneļu aukstās griešanas instrumenti. Nav pieļaujama leņķa slīpēšanas mašīnu izmantošana. Pirmkārt, sakarā ar to, ka sakarst apšuves 
   lokšņu malas, tur rodas aizsargājošā lakas slāņa un cinka pārklājuma bojājums un rodas korozijas perēklis. Otrkārt, pie EPS vidusslāņa,  
   potenciālā dzirksteles kontakta ar vidusslāni rezultātā, var notikt pašaizdegšanās, bet pēc tam – uguns izplatīšanās paneļa iekšpusē,
- pārējie pamata instrumenti: mērlente, līmeņrādis, šķēres metāla griešanai, pistole-šļirce blīvēšanas materiālam,
- ļoti noderīgi montāžas veikšanai ir piesūcekņu komplekti , kas paredzēti paneļu transportēšanai un uzstādīšanai. 



Sienas paneļu montāža
Paneļiem IZOPANEL ir ārpuse un iekšpuse. Iekšpuse atzīmēta ar krāsainu plēvi. Nav pieļaujama montāžas virziena maiņa. Nejauša paneļu 
daļas uzstādīšana pretējā kārtībā var izraisīt ievērojamu toņu atšķirību. Bez tam, sakarā ar ražošanas tehnoloģiju, iekšpusei vienmēr ir daudz 
gludāka virsma, bet vidusslānis labāk pielīp apdares loksnei. 
Ieteicams veikt paneļu montāžu tādā secībā, kā tie atrodas paketēs, un pakešu piegādes secībā. Tas ļaus izvairīties no blakus esošo paneļu 
krāsu toņu atšķirības. Toņu vienveidību nepieciešams pārbaudīt pēc iespējas biežāk, īpaši, ja paneļi ir ar metālisku spīdumu. Šādas apskates 
veikšanai sienu virsmu nepieciešams aplūkot no attāluma apmēram 25 m, zem dažāda leņķa, pēc aizsarplēves noņemšanas. Gadījumā, ja 
tiek atklātas krāsu atšķirības, nekavējoties paziņot par to ražotājam.
Paneļu stiprināšanai pie konstrukcijas izmantot tikai atbilstošas, ražotāja rekomendētas skrūves ar galvanisku pārklājumu vai nerūsējošas 
skrūves. To ieskrūvēšanai izmantot pistoles-skrūvgriežus ar uzmavām. Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst skrūvju pievilkšanas spēkam, 
pie paneļu uzstādīšanas ar atvērto stiprinājumu.
Pie paneļu uzstādīšanas ar atvērtu stiprinājumu, IZOPANEL rekomendē izmantot papildus starplikas L-02, saskaņā ar rasējumu Nr.60. Šāds 
paliktnis palielina šāda stiprinājuma celtspēju un, vienlaicīgi, samazina iespiedumu rašanās risku stiprinājuma rajonā. Agrāk gadījās virsmas 
bojājumu gadījumi, kas bijuši pārāk stipras skrūves pievilkšanas sekas, neizmantojot augstāk minētās starplikas.
Montējot kārtējo paneli nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai labi piespiestu to iepriekšējam panelim, tā, lai platums starp paneļiem 
atbilstu platumam, kāds norādīts tehniskos rasējumos. Standarta savienojumu daudzums un izvietojums paneļu montāžas laikā, parādīts 
zīmējumā „savienojumu daudzums un izvietojums”, kas atrodas sadaļas beigās.

Jumta paneļu montāža
Nosakot jumta paneļu montāžas virzienu, nepieciešams ņemt vērā virzienu, no kuras puses biežāk pūš vējš. Paneļiem jābūt uzstādītiem tādā 
veidā, lai vējš pūstu atbilstoši ieliktņu virzienam, bet nevis otrādi. Paneļu montāža pretējā virzienā var paaugstināt lietus ūdens iekļūšanas 
risku ēkas iekšpusē.

Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai jumta slīpums ir ortogonāls, un precīzi uzlikt pirmo paneli perpendikulāri jumta nojumes 
līnijai. Tas novērsīs blakus esošo paneļu savienojumu nobīdes rašanos un atvieglos jumta un ūdens notekcauruļu apdares montāžu.
Pirms kārtējā paneļa montāžas, nepieciešams noņemt iekšējo aizsargplēvi. Pirms paneļa montāžas nepieciešams pievērst uzmanību, 
vai apakšējais slēdzis ir lineārs. Nejauši izliekumi var ievērojami apgrūtināt montāžu un negatīvi ietekmēt jumta iekšējā slīpuma 
estētiku. 
Stiprinājumus nepieciešams veikt izmantojot IZOPANEL ieteiktās stiprinājuma skrūves. Lai izvairītos no garantijas anulēšanas, 
nepieciešams ievērot zīmējumos un katalogā norādītos attālumus starp paneļu malām un stiprinājumu skrūvju asīm. Paneļiem 
IzoRoof ieteicams izmantot papildus starplikas zem skrūvēm, saskaņā rasējumu Nr. 61. Zināmā mērā tas samazina jumta tecēšanu.
IZOPANEL piedāvā divus risinājumus jumta savienojumu risinājuma jomā:
- versija STANDARD
- versija TIGHT
Versijā TIGHT ieteicams izmantot visā slēdža garumā divpusējas pašlīmējošas butilgumijas blīves, kas tiek ievietotas starp metāla 
paneļu slēdžiem, kā arī metāla starplikas zem skrūvēm. Pie pareiza savienojuma, minētā versija praktiski nepieļauj nekādu ūdens 
sūkšanos cauri, pie jebkāda jumta slīpuma pacēluma, kas ir vairāk kā 3%.
Pēc montāžas pabeigšanas un ne vēlāk kā 30 dienas pēc izgatavošanas, no paneļu virsmas nepieciešams noņemt aizsargplēvi.
Pēc montāžas pabeigšanas, saliktās virsmas nepieciešams attīrīt no netīrumiem (īpaši no palikušām pēc griešanas un urbšanas metāla 
skaidiņām). Pēc tam virsmu apskatīt, bet radušos skrāpējumus - aizkrāsot ar grunts krāsu. Standarta savienojumu izvietojuma skaits 
pie paneļu montāžas, parādīts zīmējumā „savienojumu atrašanās vieta un daudzums un savienotāju izvietojums paneļu montāžas 
laikā attēlots zīmējumā „savienotāju izvietojums un daudzums”, kas atrodas nodaļas beigās.

Paneli nepieciešams pagriezt 
un tādā veidā nostiprināt 

vajadzīgā vietā
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Kreisais panelis Labais panelis

Vienlaidus paneļiem un paneļiem bez griestu logiem, minimālais 
rekomendējamais gareniskā virziena slīpums sastāda 5%

Paneļiem, kas tiek savienoti garenvirzienā un paneļiem ar griestu 
logiem minimālais ieteicamais gareniskā virziena jumta slīpums ir 7%

Paneļiem, kas tiek savienoti garenvirzienā un paneļiem ar griestu 
logiem minimālais ieteicamais gareniskā virziena jumta slīpums ir 7%

L (plāksnes garums)
50-300mm

Vienlaidus paneļiem un paneļiem bez griestu logiem, minimālais 
rekomendējamais šķērsā virziena jumta slīpums ir 5%

Ekspluatācija, uzturēšana un profilakse
Ekspluatācijas laikā nepieciešams periodiski, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, veikt objekta pārbaudi. Visus atklātos virsmas bojājumus 
nepieciešams notīrīt un nokrāsot ar grunts krāsu, lai novērstu potenciālos korozijas perēkļus. Liela piesārņojuma gadījumā ārējās 
fasādes nepieciešams reizi gadā mazgāt izmantojot maigus mazgāšanas līdzekļus un augstspiediena iekārtas. Iekšējo virsmu tīrīšanai 
izmantot maigus mazgāšanas līdzekļus. Nepieciešamības gadījumā jumtu slīpņu attīrīšanai no sniega veikt to ļoti piesardzīgi. Ārējā 
metāla apdares loksne ir plāna un tā ir pakļauta skrāpējumiem, kas rodas no asām lāpstas malām sniega tīrīšanas laikā un no 
neatbilstošiem apaviem, ar kuriem tiek veikts darbs.
Lai netiktu apdraudēta garantija, sniega tīrīšanu ieteicams veikt izmantojot instrumentus, kuriem ir gumijas vai plastmasas apdare, 
kas neskrāpē paneļus. Metāliskās loksnes bojājums var kļūt par korozijas perēkli, vai vietu, caur kuru var nokļūt ūdens paneļa iekšpusē, 
pēc tam nokļūstot objektā vai paliekot izolācijas slānī, izraisot tā īpašību pasliktināšanos. Vēl pastāv arī risks, ka stiprinājuma skrūves 
kļūst vaļīgas triecienu rezultātā. 
Personām, kas veic darbus uz jumta, jābūt apmācītām darbu veikšanai augstumā un tām jābūt attiecīgai apliecībai šādu darbu 
veikšanai. Šo darbu veikšanas laikā viņiem jābūt pienācīgā veidā pasargātiem no nokrišanas no augstuma. Bez tam, personām, kuras 
atrodas uz jumta, jāvalkā atbilstoši apavi, kas novērš slīdēšanu pa apsnigušu jumtu. Pie kam, apavi nedrīkst bojāt paneļa pretkorozijas 
pārklājumu. Drošības nolūkos ieteicams, lai darba laikā uz jumta, vienlaicīgi uz viena paneļa posma, atrastos tikai viens strādnieks.
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Paneļu sīku bojājumu novēršanas veidi.
Sendvičtipa paneļi tiek piegādāti stāvoklī, kas ļauj tos izmantot objektā, un parasti ir ar papildu aizsardzību, kas aptver plāksnes 
augšējos slāņus. Tomēr, pat visrūpīgāk veiktā ražošanas, transporta, iekraušanas, izkraušanas, vai paneļa apdares procesā uz vietas 
var rasties nelieli virsmas bojājumi. Šie bojājumi parasti neiedarbojas uz visu aizsardzības sistēmu, kas sastāv no metāla slāņa (cinku 
vai alumīnija un cinka slānis), un pielāgota klienta vajadzībām aizsargpārklājuma un tos var novērst ar vienkāršām metodēm. Jāatceras, 
ka nelielu skrambu gadījumā uz virsmas, kas neietekmē tērauda serdeni, ja nav papildu prasību attiecībā uz estētiku, nav obligāti jāveic 
papildus krāsošana.
Būtu arī jāatceras, ka pirms paneļu uzstādīšanas vajadzētu rūpīgi izvērtēt to kvalitāti un organisko pārklājuma stāvoklis. Par jebkuriem 
konstatētiem paneļa defektiem un bojājumiem jāziņo ražotājam pirms to uzstādīšanas.

Vietēja rakstura krāsošana 

Vietējiem skrāpējumu gadījumā, kas sniedzas līdz tērauda loksnes serdenim, tie jāaizkrāso ar krāsu ar atbilstošā toni un sastāvu. 
Svarīga prasība ir, lai izmantotā krāsa būtu paredzēta žūšanai svaigā gaisā, līdz ar to nav ieteicams izmantot termoreaktīvās lakas. 
Poliestera pārklājumu (SP) gadījumā, kā krāsas tiek izmantotas plaši pieejamas poliestera lakas (piemēram, izmantojamas automobiļu 
rūpniecībā) vai krāsas, kas paredzētas uzklāšanai uz cinkota pārklājuma. Specializēto pārklājumu gadījumā (piemēram, HDX, Foodsafe), 
ieteicams sazināties ar ražotāju metāla lokšņu – ar mērķi individuāli apspriest konkrēto gadījumu.
Svarīgs aspekts ir krāsas slāņa uzklāšanas metode. Pirms krāsošanas, jānoņem visas vaļīgās daļiņas un putekļi. Īpaši dziļas švīkas 
būtu mehāniski jāapstrādā ar smalkgraudainu smilšpapīru (ar grammatūru min. 500.), tomēr šīs procedūras laikā nevajadzētu bojāt 
blakus esošās neskartās virsmas. Tikai tā sagatavotas skrambas var attīrīt, attaukot un pakļauj krāsošanas procesam.
Pati krāsas uzklāšana jāveic ar mīkstu otu ar konusveida uzgali. Jāuzklāj iespējami mazākais krāsas daudzums nepārkāpjot švīkas 
ietvarus. Īpaša uzmanība, jo īpaši metāla pārklājumu gadījumā, piemēram, RAL 9006, RAL 9007, jāpievērš krāsas uzklāšanas virzienam, 
kura izvēle samazinās veiktās renovācijas redzamību. Mazāku virsmu gadījumā, sakarā ar toņu atšķirību nav ieteicams uzklāt krāsu 
ar apsmidzināšanu.

Lielāku virsmu krāsošana

Lielāku bojājumu gadījumā ir nepieciešams nokrāsot visu virsmu. Sakarā ar dažādiem apstākļiem (pārklājuma veids, laika apstākļi), un 
skrāpējuma cēloņa veidiem – var rasties nepieciešamība veikt nestandarta sagatavošanas pasākumus vai pielietot īpašus krāsošanas 
paņēmienus. Sakarā ar dažādu novecošanās reakciju starp oriģinālām un atjaunojamām daļām, ir jārēķinās ar to, ka ar laku pārklātās 
virsmas zināmā mērā atšķirsies ar toni no sākotnējās krāsas. Tāpēc, ņemot vērā turpmāko vizuālo ietekmi uz objektu kopumā, ir 
ieteicama visas redzamās virsmas pārklāšana ar blakus esošo zonu skaidru norobežojuma izcelšanu.

Iespiedumi 

Neatkarīgi no skrāpējumiem – atsevišķs jautājums ir sendvičtipa paneļu ģeometrijas defekti, ko izraisa nejauši notikumi. Tāpat kā ar 
citiem celtniecības komponentiem, tostarp paneļiem ir vesela virkne atļautu pielaižu. Sendvičtipa paneļu izmēru pielaides (ieskaitot 
vietējās nepilnības iespiedumu veidā) ir iekļauti normā PN–EN 14509:2010 punktā 5.2.5. Paneļa nepilnību atbilstību ar tajā iekļautajiem 
kritērijiem nodrošina to minimālā ietekme uz izturību, lietojamību un paneļu lietošanas drošību. Paneļu uzmērīšanas laikā obligāti 
jāievēro D pielikumā normas PN– EN 14509:2010. Tajā sīki izklāstīta nepilnību uzmērīšanas metodika, un, tikai tādā veidā veiktie 
uzmērījumi uzskatāmi par saistošiem.
Gadījumā, ja tiek pārsniegta pieļaujamās iespieduma dimensijas jāveic nelieli struktūras un krāsošanas remontdarbi. Šajā gadījumā, 
pirms darba uzsākšanas ieteicams rūpīgi pārbaudīt paneļa virsmas stāvokli un precizēt paredzamā remonta zonu. Paneļa daļa bez 
defektiem jāaizsargā, bet iespieduma vieta rūpīgi jānoslīpē, lai precīzi varētu uzklāt kārtējos slāņus. Nākamais struktūras un krāsošanas 
remonta solis ir pretkorozijas grunts un pareizi izvēlētas poliestera špakteles uzklāšana. Ieteicams izvēlēties pretkorozijas slāni, kas 
nodrošina ne mazāku aizsardzību kā oriģināls paneļu pārklājums, savukārt špakteles izvēles jāveic uz piemērota materiāla izvēli, kas 
nodrošina izturību un adhēziju. Svarīgs faktors ir precīza labojamās virsmas slīpēšana pēc visu uzklāto līdzekļu sasaistes. Tas palīdzēs 
attiecīgi nomaskēt veicamo darbu rajonu. Pēdējais solis ir darba virsmas nokrāsošana. Šajā gadījumā nepieciešams izmantot laku, kas 
ir analoga standarta struktūras un krāsošanas remontam, ņemot vērā ieteikumus, kas ir izklāstīti sadaļā “Lielāku platību krāsošana”. 

Loksnes atslāņošanās

Būvniecības objektā ar paneli vajadzētu rīkoties ar īpašu piesardzību, jo nepareizas transportēšanas rezultātā, vai veicot objektā 
piegriešanu, vai arī uzstādot var sabojāt pašu paneli.
Paneļu griešana ir jāveic, izmantojot atbilstošus instrumentus, piemēram, figūrzāģi un atbilstoša garuma neizmantotie asmeņi 
sendvičtipa paneļiem, ar zobu blīvumu minimums 18TPI. Griešanas ātrums jāpiemēro paneļa individuālam veidam. Nogrieztai malai 
jābūt līdzenai un bez atskabargām, un loksne nedrīkst atslāņoties nepareizas “raustītas” griešanas procesā. Paneļa atslāņošanās 
iespējama nepareizas transportēšanas rezultātā vai arī pārkāpumu rezultātā montāžas procesā (Par to vairāk nodaļā “Nestspēja”, 
apakšnodaļā “Norādījumi sendvičtipa paneļu izvēlē un uzstādīšanā, ar mērķi nodrošināt izturību un lietošanas drošību”.)
Attiecībā uz paneļiem, kuros malu atslāņošanās ir neliela (neieskaitot tik mazas atslāņošanās, ka to lielums padara neiespējamu 
efektīvu līmes izmantošanu) – jāpārliecinās, ka starp loksni un serdeni nav svešu elementu, tad ar vienas komponentes poliuretāna 
līmi, vai līmi uz polihlorbutadiēna bāzes, veikt savienošanu. Pēc līmēšanas salīmētais rajons ir jāstiprina ar saspiešanas apstrādi (vai 
atveru gadījumā – ar rāmjiem) un jānodrošina ar savienotājiem sendvičtipa paneļiem.
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Serdeņa vizuālās nepilnības

Sendvičtipa paneļi ir celtniecības materiāls ar kompozītu struktūru. Modelējot var pieņemt, ka tērauda apšuvums ir atbildīgs par 
normālo spriegumu pārnešanu, savukārt serdenis ir atbildīgs par bīdes spriegumu pārdali. Sakarā ar katras sendvičtipa paneļa daļas 
atšķirīgu nozīmi, tiem arī ir atšķirīgas mehāniskās īpašības. Paneļa serdenim ir raksturīga salīdzinoši augsts bīdes modulis un bīdes 
stiprība, tomēr tas ir jutīgs pret tiešo mehānisko iedarbību.
Apzinoties iepriekš minētos faktus sendvičtipa paneļu ražotājs, IZOPANEL uz paneļa garākajām malām ar poliuretāna serdeni (uz 
kurām jebkuras vizuālās nepilnības ir īpaši manāms) izmanto īpašu aizsargājošo foliju un blīves, kuru uzdevums, cita starpā, ir serdeņa 
maksimāla aizsardzība pret ārējo faktoru kaitīgo ietekmi. Neskatoties uz aizsardzības pasākumiem, ne vienmēr ir iespējams izvairīties 
no bojājumiem šajā zonā transportēšanas, paneļu iekraušanas/izkraušanas vai uz vietas veicamo montāžas darbu rezultātā. Līdz 
ar iepriekš uzskaitīto, dažreiz ir nepieciešams kompensēt serdeņa zudumus ar izplešanās poliuretāna putām, ko uzklāj no kārtridža 
vai blīves pielīmēšanu ar poliuretāna līmi. Iepriekš minēto pasākumi veikšana neietekmē paneļa ekspluatācijas īpašības, kas vienmēr 
paliek IZOPANEL deklarētajā augstajā līmenī. Līdzīga korekcija, noņemot liekās putas no savienojuma vietas vai tā profilējuma lokāla 
pieskaņošana var izrādīties nepieciešama arī savienojuma vietas rajonā.
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IzoRoof

Normālā zonā – pa 2 savienojumiem uz paneli uz katru balstu

Pa malām – pa 3 savienojumiem uz paneli uz katru balstu

IzoGold

Normālā zonā – pa 1 savienojumu komplektam uz paneli uz katru balstu. Komplekts sastāv no divām 
skrūvēm ar starpliku EPDM un stiprinājuma elementu L-02

Pa malām – pa 2 savienojuma komplektiem uz paneli uz katru balstu, komplekts sastāv no 2 
skrūvēm ar starpliku EPDM un stiprinājuma elementu L-02

IzoWall

Normālā zonā – pa 2 savienojumiem uz paneli uz katru balstu, attālumā 150 – 250 mm no paneļa salaiduma

Normālā zonā – pa 2 savienojumiem uz paneli uz katru balstu, attālumā 150 – 250 mm no paneļa salaiduma un 1 vidū

150 150

150L/2 150

Stiprinājumu izvietojums un biežums
Zemāk parādīti visbiežāk izmantojamie savienojumi. Šos skaitļus nepieciešams pārbaudīt veicot individuālus aprēķinus konkrētam 
objektam. 

Savienotājs ir jāpievelk, lai nodrošinātu optimālo spiedienu uz loksni un cauruma noblīvēšanu. Pārāk vājš var izraisīt nepietiekamu savienotāju 
nestspēju un savienojuma neblīvumu, bet pārāk spēcīgs – metāla deformāciju savienojuma vietā un skrūves pārvilkšanu. 

Izvēloties savienotājus jāpievērš uzmanība savienotāja parametram, kas nosaka tā urbšanas spēju. Materiāls, kurā stiprinām savienotāju ietekmē arī 
savienotāju garumu. Parasti nosakot savienotāja garumu uzstādot sendvičtipa paneli tērauda konstrukcijā, pie paneļa biezuma pieskaita aptuveni 35 
mm, savukārt uzstādot paneli kokā vai betonā - jāpieskaita aptuveni 50 mm. Pēdējā gadījumā jāatceras par atbalsta elementiem, vai savienotāju ar 
speciāli izveidotu vītni. 

P  pareizi O  nepareizi O nepareizi
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SERTIFIKĀTI UN ATĻAUJAS
Sendvičtipa  paneļi IZOPANEL, kuriem ir vidusslānis no poliuretāna (PUR), vidusslānis no poliuretāna putām (IPR), un vidusslānis no 
minerālvates, tiek ražoti atbilstoši PN-EN 14509:2010 normām. Tie pakļauti kontroles-izmēģinājumu procedūrām, kas sīkāk aprakstītas 
šajā normā. Uz šo pētījumu pamata, izstrādājumi tika marķēti ar zīmi CE, kas pieļauj to apgrozījumu celtniecībā visā Eiropas Savienības 
teritorijā. 
Iepriekšējie WBT tipa pētījumi, kuriem jānosaka paneļu īpašības, kas parādītas šajā izstrādē, tika veikti sadarbībā ar sertificētām 
laboratorijām:
- FIRES
- ITB
Sendvičtipa paneļi ar EPS vidusslāni tiek ražoti saskaņā ar Tehniskā atzinuma AT 15-5340:2008 norādēm.


