
Rockwool akmens vate

U G U N S D R O Ð A    I Z O L Â C I J A

UGUNSDROŠAS PLĀTNES 
KAMĪNIEM



1 – ar alumīnija foliju pārklātās plātnes
2 – priekšējās dalās apdare
  (maksimālā temperatūra 50 °C)
3 – dūmvads
4 – koka sija
5 – kamīna kurtuve
6 – balsts
7 – Firerock plātnes
8	–	 vēdināšanas	režģis
9 – speciālā Rockwool līmlente,  
  kas noturīga pret augstu temperatūru 
10 – sānu dalās apdare 
  (maksimālā temperatūra 50 °C)

Projektēšana

Projektējot kamīnu, obligāti jāievēro 
spēkā esošie normatīvie akti un citas 
prasības attiecībā uz tehnisko doku-
mentāciju (sakarā ar drošu attālumu, 
ventilāciju utt.

Pielietojums

Firerock plātņu uzdevums ir aizsargāt 
apkārt kamīnam esošās konstrukcijas 
pret augstas temperatūras iedarbību. 
Firerock plātnes aizsargā arī iekšpuses 
virsmas pret kurtuves un dūmvada 
izstarotā siltuma ietekmi, neļauj sakarst 
kamīna ārējai apdarei, palielina kamīna 
izdalītā siltuma daudzumu un samazina 
kurināmā patēriņu. Nepieciešamajā lie-
lumā sagrieztas Firerock plātnes tiek 
līmētas ar speciālu Rockwool līmi, kas 
noturīga pret augstu temperatūru. 
Ar alumīniju pārklātajai plātnes pusei 
jābūt pavērstai pret kamīna kurtuves 
karsto pusi. Šuves starp plātnēm sa-
vieno un apdarina ar speciālu Rockwool 
līmlenti. Starp plātni un kamīna kurtuvi 
jāatstāj vismaz 40 mm plata gaisa 
sprauga.

Izstrādājuma apraksts
Firerock ir speciāli kamīniem paredzē- 
tas izolācijas plātnes, kuras izgatavotas 
no Rockwool akmens vates ar blīvumu 
80 kg/m3 un kurām vienā pusē pielīmēta 
alumīnija folija. Firerock plātņu siltuma 
caurlaidības koeficients 10= 0,038 W/mK. 

 



















Apkārtējā vidē esošais gaiss

Dekompresijas 
kamera



Kamīna kamera

Ugunsdrošības klasifikācija
Saskaņā ar standartu LVS EN 13501 -1, 
akmens vate pieder visdrošāko izstrā-
dājumu klasei – A1, jo tā nedeg un 
neizdala biezus dūmus vai liesmojošas 
daļiņas. 

Firerock – ugunsdrošas plātnes kamīniem











1 – ugunsdroša aizmugures sieniòa
2  – karsta gaisa plūsma
3 – kamīna priekšējās dalās apdare 
(maksimālā virsmas temperatūra 50 °C)
4 – apkārtējās vides gaisa cirkulācija
5 – gaisa pieplūdes atvere

Sagatavošanas darbi

• Pirms kamîna uzstâdîšanas obligâti 
jāpārbauda tā pamatnes stāvoklis un 
jāpārliecinās, ka konstrukcija ir noturīga.
• Jânoòem visi degošie un pret augstu 
temperatūru nenoturīgie materiāli (grī-
du, sienu segums).
• Savienojot dûmvadu, jâievçro raþotâja 
norādījumi, pēc tam obligāti jāpārbauda,

plokðèiø kraðtai apdailinami specialia 
aukðtai temperatūrai atsparia lipnia 
Rockwool juostele.
• Firerock plâtnes uzstâdâmas kamîna 
priekšējā daļā.

Vēdināšana

Vçdinâšanas reþìis tiek montçts kamîna 
kameras augšējā daļā (viens vai divi). 
Reþìis jâievieto pçc iespçjas augstâk, 
taèu ne mazāk kā 300 mm attālumā 
no griestiem. Pirms vçdinâšanas reþìa 
ievietošanas jāizveido vēdināšanas 
atveres izolācijas un apdares plātnēs. 
Dekompresijas kamerā tiek ievietoti 
divi vçdinâšanas reþìi (1 lejasdaïâ un 1 
augšdaļā), lai nodrošinātu gaisa cirku-
lâciju. Reþìu lielums ir proporcionâls 
ieplūstošā gaisa atveres lielumam, kurš 
norâdîts kamîna montâþas instrukcijâ.

Svarīgi

 Plātnes Firerock nedrīkst 
 saskarties ar kamīna kurtuvi.

  Starp plātni un kamīna kurtuvi 
jāatstāj 40 mm plata gaisa 
sprauga.

  Ierīkošanas laikā obligāti 
jâievçro visi kamîna raþotâja 
ieteikumi.

  Dūmvada izolācijas ierīkošanas 
veidu norâda dûmvada raþotâjs.

  Pirmo reizi kamīnu drīkst 
iekurināt 2-3 nedēļas pēc 
uzstādīšanas

  Pirmajā reizē jāiekur neliela 
uguns un temperatūra kamīnā 
jāpalielina pakāpeniski.   

vai dūmvads ir pievienots stingri un
hermētiski.
• Montâþas darbu laikâ jâievçro kamîna 
raþotâja ieteikumi un jâstrâdâ saskaòâ 
ar montâþas instrukcijâm.
• Atsevišías kamîna daïas jâsamontç 
noteiktos posmos, ievērojot kamīna kur-
tuves, balsta, dūmvada uzstādīšanas 
secību.

Izolācijas ierīkošana

Kamīns, kura izolēšanai tiek izmantoti 
tikai ugunsdroši materiāli, sastāv no 
divām daļām: kamīna kameras (apak-
šējā daļa) un dekompresijas kameras 
(augšējā daļa).
Būvējot kamīnu, visas izolācijas plātnes 
jāmontē šādā secībā:
• Pie ugunsdrošâs aizmugures sieniòas 
Firerock plātnes piestiprina mehānis-
ki – izmantojot stiprināšanas elementus 
no nerūsējošā tērauda, vai arī pielīmē 
ar speciālu, pret augstu temperatūru 
noturīgu līmi.
• Pie dekompresijas kameras augšç-
jās daļas ierīko Firerock plātni.
• Firerock plâtnes montç pie sânu sie-
niņām.
• Firerock plâtni montç pie dekompre-
sijas kameras apakšējās daļas. Šai 
plātnei jāpaliek apmēram horizontāli 
(to nodrošina iegriezumi sānu plātnēs). 
Plātni ielaidumos ievieto mehāniski. 
Plātnes priekšējā daļa ir nedaudz 
pacelta, lai veicinātu labāku siltum-
mainu.
• Šuves starp plâtnçm aizlîmç, un plâtòu

Darba temperatûra
Plātnes Firerock uztur pastāvīgu tem-
peratūru līdz 600 °C, un pat tik augstā 
temperatūrā plātņu izmēri paliek
noturīgi, t. i., plātnes neizplēšas un 
nesaraujas.

Iepakojums un uzglabāšana 
noliktavā
Plātnes Firerock tiek iepakotas kartona 
kastēs. Izstrādājumus ieteicams uzgla-
bāt slēgtās telpās, pasargājot no nokri-
šņu iedarbības.

Izmēri, mm
Garums Platums Biezums

1000 600 25, 30 40
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Līmlente, kas noturīga pret augstu temperatûru:

 • Lietošanas temperatûra +250 °C (maksimālā + 350 °C);
 • Rullîša platums ir 50 mm, garums 10 m;
 • 1 rullītis vienam kamīnam.

Izstrādājuma nosaukums

Vidējā 
tilpum-
masa

Uguns-
drošības 
klasifikā-

cija

Siltuma caurlai-
dības koeficients

 

Maksimâlâ lietošanas 
temperatūra: Virsmas 

pārklājums

ρ [kg/m³] λ10 [W/mK] T [°C]

Firerock –
ugunsdrošas plātnes 
kamīniem

~ 80 A1 0,038 < +600 °C
Ar alumīnija 

foliju

SIA Rockwool 
Ropaþu ielâ 10, LV-1039 Rîgâ
Tâlr.: +371 6 703 2585
Fakss: +371 6 703 2586
E-pasts: office@rockwool.lv
Internets: www.rockwool.lv

Rockwool kvalitātes kontroles
sistēma ir sertificēta atbilstoði
ISO 9001 standartam.


