
Grīdas siltināšana 

Starpstāvu pārsegumu un grīdas uz grunts 
siltuma un skaņas izolācija 

ROCKWOOL LATVIJA



Trieciena skaņas izolācijas montēšana 

Skaņas izolācija
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1 Dzelzsbetona pārseguma plātne
2 STEPROCK ND plātne
3 Hidroizolācija- polietilēna plēve
4 Izlīdzinoša armētā betona kārta
5 Grīdas kārta 

 Troksnis ēkās var pārvietoties pa gaisu 
un/vai pa ēku konstrukcijām. Mehāniskā 
iedarbība uz ēkas konstrukcijām izraisa 
trieciena skaņu. Trieciena skaņas izolācija tiek 
attiecināta tikai uz pārsegumiem. Lai tiktu 
palielināta pārsegumu skaņas izolācija, ir 
nepieciešams izveidot “peldošo” grīdu.
“Peldošo grīdu” veido trīs kārtas:
• Augšējā kārta-galējā grīdas kārta, pa kuru 
staigājam (parkets, PVC, paklājs, flīzes utt.).
• Izlīdzinošā kārta: armēta betona vai cementa 

TRIECIENA SKAŅAS IZOLĀCIJA 
 Trieciena skaņas izolācijas rādītājs nosaka 
starpstāvu pārsegumu trokšņa, kas veidojas 
staigājot vai klauvējot pie pārseguma, piem. 
zemāk esošajā telpā, mazināšanas īpašības. 
 Parasti trieciena skaņas līmenis tiek marķēts 
L’n,W (dN). Jo mazāks pārseguma koeficients L’n,w, 
jo labāk tas izolē trieciena skaņu. .

SKAŅAS GAISĀ IZOLĒŠANA 
 Skaņas gaisā izolācijas rādītājs R’w (dB) 
nosaka ēkas starpsienu spēja pavājināt skaņu, 
kas pārvietojas gaisā (no vienas telpas vai ārpuses 
uz citām telpā).
 Jo R’w lielāks, jo mazāk trokšņa ienāk caur 
starpsienu.

PIELIETOšANAS PIEMēRS: 
Starpstāvu pārsegumu trieciena skaņas izolācija

Izmantojot ROCKWOOL Jūs ne tikai aizsargāsiet dabu, bet arī radīsit 
drošu un komfortablu mājas vai darba vidi. 

Use ROCKWOOL - 
Protect environment

javas kārta nodod grīdas virsmu slodzi 
izolācijas slānim.
• Izolācijas kārta: trieciena skaņas 
izolācijas akmens vates plātnes Steprock 
ND- rada ciešu skaņas izolācijas kārtu un 
efektīvi uzlabo masīvu pārsegumu trieciena 
un gaisa skaņas izolāciju.

ATBALSS
 Viena no cietām un līdzenām virsmām 
raksturīgām īpašībām ir skaņas viļņu 
atspoguļošana. Telpās, kuras ir pārklātas ar 
tādiem materiāliem, trokšņa avots 
pastiprinās. šis process tiek saukts par 
reverberāciju (atbalsošanās).
 Atbalsošanās ilgums laika posms, 
kurā pēc skaņas starošanas pārtraukšanas 
skaņas spiediena līmenis samazinās 60 dB. 
Atbalsošanās ilgums ir atkarīgs no frekvences.



1. Apmaļu ierīkošana 
Grīdas pamatnei ir jābūt sausai un tā var būt ar nelieliem 
ne līdzenumiem, jo akmens vates plātšņu struktūra ir tāda, 
ka tās var mazliet deformēties aizpildot nelielus pamatnes 
nelīdzenumus. Lai skaņa nepārvietotos caur blakus esošām 
konstrukcijām uz apkārtesošām telpām, ir nepieciešams 
ierīkot blīves no akmens vates. Tās atdalīs izlīdzinošo kārtu. 
STEPROCK ND ir jāsagriež lentēs un ar tām ir jāizolē sienas 
pa visu telpas perimetru, lai vēlāk uzklājamai izlīdzinošai 
kārtai nebūtu tiešā kontakta ar sienām un tādā veidā netiktu 
nodota trieciena skaņa uz blakusesošām sienām.

2. Plātņu ieklāšana. 
Akmens vates plātnes ir jāieklāj iespējami tuvāk viena otrai. 
Turklāt plākšņu ieklāšanas laikā tās ir jāpārbīda viena pret 
otru, lai garās malas nesakristu. 

3. Hidroizolācijas ierīkošana 
Hidroizolācija (tehnoloģiskais slānis) tiek ieklāta pa visas 
virsmas laukumu, pie malām uzlaižot uz apmalēm. šuvēm 
ir jābūt pārklātam un aizlīmētām ar līmlenti.

4. Armētā betona izlīdzinošā kārta
Uz saliktām izolācijas akmens vates plātnēm tiek ierīkota 
armēta betona vai cementa javas izlīdzinošā kārta. Izlīdzinošā 
kārta, kuras minimālajam biezumam ir jābūt 40 mm, ir jābūt 
aprīkotai ar armatūras sietu.

5. Tiek ierīkots grīdas segums
Kad izlīdzinošā kārta sacietē un izžūst ierīkojama virsējā 
kārta, t.i. tiek ieklāts grīdas segums, kurš arī nevar 
saskarties ar blakusesošām konstrukcijām.



Grīda uz grunts 

IZSTRĀDĀJUMI 

 Grīdas uz grunts siltināšanai 
izmantojamas akmens vates ir jāieklāj uz 
drenējošā šķembu slāņa. Optimālais drenējošā 
šķembu slāņa biezums ir 15 cm.
 šis slānis obligāti ir jāveido blakus cokola 
vai pagraba sienai, kura siltināta ar akmens vati 
Grīdu siltināšanai Rockwool akmens vates 
izstrādājumus parasti izvēlas, ņemot vērā 
paredzamās ekspluatācijas slodzes un grīdu 
konstrukcijas īpatnības. Akmens vates plātņu 
deformācijas pakāpe ir atkarīga arī no plātņu 
biezuma, taču deformācijai ir jābūt vienmērīgai 
un tā nedrīkst pārsniegt 2-5 mm (maksimālās 
ekspluatācijas slodzes apstākļos). 
 Grīdu (pamatu) siltināšanas shēmu 
izvēlas atkarībā no ēkas platības un formas. 
ēkās ar lielu platību vislabāk siltināt tikai 
pamatu ārpusi un 2-3 m platu grīdas perimetra 
joslu
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1 Grīdas segums

2 Izlīdzinoša armētā betona kārta

3 STEPROCK HD

4 Hidroizolācija

5 Izlīdzinoša betona kārta

6 Rupja grants 

7 Sablīvēta grunts 

 Ja grunts mitruma līmenis ir augsts, 
obligāti ir jāierīko laba hidroizolācija, kas 
pasargātu siltumizolācijas materiālus no 
mitruma. 
 Pagraba ārsienu vai pamatu 
siltumizolācijas dziļums ir atkarīgs no pamatu 
dziļuma un sasaluma robežas.
 Uz gulšņiem klāto grīdu siltināšanai 
izmanto akmens vates plātnes, kuras ir par 
dažiem milimetriem platākas nekā attālums 
starp gultņiem. Starp koka grīdām un 
siltumizolācijas slāni atstāj vairāku centimetru 
platu gaisa spraugu, pa kuru tiks nodrošināta 
ventilācija. šādas spraugas nedrīkst veidot 
grīdu konstrukcijās ar vēdināmu profilu.

PIELIETOšANAS PIEMēRS: 
Grīdas uz grunts izolācija 

• Vidējā tilpums masa: ~ 140 kg/m3;
•  λD = 0,039 W/m•K;
•  Stiprība spiežot (ja deformācija ir 10%):>30 kPa 
•  Saspiežamība: <4,0 mm
•  Dinamiskais stingums: 
 s‘ = 25 MN/m3,  kad biezums d=30 mm
 s‘ = 22 MN/m3,  kad biezums d=40 mm
•  Īstermiņa ūdens absorbcija: <1,0 kg/m²
•  Ilgtermiņa ūdens absorbcija: <3,0 kg/m²
•  Ugunsdrošības klasifikācija: A1

•  Vidējā tilpums masa: ~ 120 kg/m3;
•  λD = 0,037 W/m•K;
•  Stiprība spiežot (ja deformācija ir 10%):>20 kPa 
•  Spūdumas: ≤ 4,0 mm
•  Saspiežamība: <4,0 mm: 
 s‘ = 27 MN/m3,  kad biezums d=30 mm
 s‘ = 24 MN/m3,  kad biezums d=40 mm
•  Īstermiņa ūdens absorbcija: <1,0 kg/m²
•  Ilgtermiņa ūdens absorbcija: <3,0 kg/m²
•  Ugunsdrošības klasifikācija: A1
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Īpašības
ŪDENS ABSORBCIJA
Akmens vatei tiek noteikta īstermiņa un 
ilgtermiņa absorbcija, to daļēji iegremdējot 
ūdenī. Vidējā īstermiņa ūdens absorbcija 
nepārsniedz <1,0 kg/m2 , bet ilgtermiņa ūdens 
absorbcija: <3,0 kg/m2.

IZMĒRU NOTURĪBA
Ja temperatūra ir +70 oC un relatīvais gaisa 
mitrums ir 90 %, akmens vates izstrādājumu 
izmēru izmaiņas nepārsniedz 1%. ROCKWOOL 
izolācijas izstrādājumi tiek ražoti no siltumu un 
skaņu izolējošas, ugunsdrošas un mitrumu un 
ūdeni neabsorbējošas akmens vates.

UZŅĒMĪBA PRET GAISA MITRUMU
ROCKWOOL akmens vate uzsūc ļoti nelie-
lu daudzumu gaisa mitruma. Piemēram, 
ja relatīvais gaisa mitrums ir 90%, tad 
akmens vate uzsūc gaisa mitrumu 0,004% 
no materiāla tilpuma. Praksē šāds dau-
dzums ir absolūti nenozīmīgs.

UGUNSDROŠĪBAS KLASE
Akmens vate saskaņā ar standartu LVS EN 
13501-1 pieder visdrošāko izstrādājumu 
A1 klasei, jo tā nedeg un neizdala biezus 
dūmus vai liesmojošas daļiņas.



ROCKWOOL SIA
Ropažu iela 10
Rīga, LV-1039
Tālr. +371 6703 2585
office@rockwool.lv 
www.rockwool.lv

Jūsu uzticams partneris siltināšanas jautājumos! 
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