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Viena no progresīvākajām fasāžu sistēmām ir ventilējamais risinājums, kurā ar dažādām 
inovatīvām konstrukcijām starp siltumizolāciju un ārējo apdari tiek nodrošināta gaisa šķir-
kārta. Šādos gadījumos nobeiguma apdarei var izmantot dekoratīvās plāksnes, taču Weber 
piedāvā vēl vienu iespēju - ārējo dekoratīvu ‘‘ekrānu’’ veidot no pamata apdares plāksnēm, 
uz kurām nobeigumā uzvelk dekoru. Tātad nosiltinām ārsienu ar siltumizolāciju, no latām vai 
profiliem izveidojam gaisa šķirkārtas konstrukciju, pie tās pieskrūvējam cementa plāksnes 
un uz plāksnēm uzklājam dekoratīvo apmetumu. Rezultātā iegūstam tradicionāli apmestu 
dekoratīvo virsmu, aiz kuras īstenībā ‘‘slēpjas’’ ļoti moderna ventilējamā fasāžu sistēma.
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SerpoVent

1 Horizontālais latojums, aizpildīts ar ISOVER siltumizolācijas loksnēm

2 Pretvēja aizsardzības ģipškartona plāksnes ventilējamām fasādēm GYPROC GTS 9

3 Speciālais latojums gaisa ventilācijas šķirkārtas izveidei
(latojuma apakšā jāpieskrūvē ventilācijas profils)

4 Horizontāli montētas cementa plāksnes ar minerālu pildvielām Cembrit PermaBase

Ja koka latu vietā izmanto metāla profilus, tad uz tiem zem plāksnēm obligāti
jāuzlīmē amortizācijas lenta weber Rankanauha

5 Armējošā java ar šķiedrām weber.vetonit 410 divās kārtās,
starp kurām iestrādāts armējošais stiklašķiedras siets weber Lasikuituverkko
(acs 6x6 mm, 160 g/m2)

6 Fasādes silikona gruntskrāsa weber.vetonit SilcoMaali (216 krāsu toņi)

7 Dekoratīvais, gatavais silikona apmetums
weber.vetonit SilcoPinnoite (216 krāsu toņi)

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: + 371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933
www.weber.lv

• Ilgstoši tīra un sausa fasāde
• Paaugstināta triecienizturība
• Estētiska bezšuvju struktūra
• Izmeklēta krāsu palete, ilgs kalpošanas laiks
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Siltināta fasāde ar dekoratīvo apmetumu Latvijā kļūst arvien masveidīgāka parādība. Ja 
vēlaties savai mājai ko individuālāku, piedāvājam siltināšanas sistēmu ar oriģinālāku no-
beiguma apdari - dekoratīvajām klinkera flīzēm. Ķieģeļu un akmeņu imitācijas materiālam ir 
gan dizaina efekts, gan teicama triecienizturība un zema ūdens absorbcija. Līdz šim lielākā 
problēma ir bijis flīžu svars, ko vertikālai siltumizolācijas virsmai ir grūti noturēt. Inovatīvā 
weber tile ir sistēma, kas spēj noturēt flīžu svaru līdz pat 3-stāvu ēkas augstumam.
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1 Hidrofobā līmjava minerālvates un putupolistirola siltumizolācijas plākšņu līmēšanai 
weber.therm 405

2 Putupolistirola siltumizolācijas plāksnes EPS (ar dībeļiem)

3 Universālā līmjava ar šķiedrām weber.therm 410 divās kārtās,
starp kurām iestrādāts stiklašķiedras siets (200 g/m2)

Sieta piestiprināšanai papildus jaizmanto dībeļi EJOT STR U vai EJOT STR U-NT

4 Elastīgā flīžu līme weber easy fix vai weber.xerm 858

5 Dekoratīvās klinkera apdares flīzes
(flīzes izmērs līdz 300x300 mm jeb līdz 0,09 m2, flīžu svars līdz 40 kg/m2 ēkas cokola 
daļā un līdz 25 kg/m2 fasādes daļā, ieteicamais šuves biezums 8-12 mm)

6 Elastīgais flīžu šuvotājs weber.mix RM vai krāsainā mūrjava weber.vetonit ML 5
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• Oriģinālas apdares variācijas - iespēja kombinēt   
 dažādu krāsu un veidu dekoratīvās flīzes

• Var izmantot līdz pat 12 metrus augstām fasādēm

• Sistēma spēj noturēt flīžu smagumu līdz 40 kg/m2

EPS 60 biezums U W/m2K

100 mm 0,271

150 mm 0,202

200 mm 0,162

220 mm 0,149

250 mm 0,134

ISOVER FS30 biezums U W/m2K

100 mm 0,257

150 mm 0,191

200 mm 0,152

220 mm 0,140

250 mm 0,126

Siltinātas 200 mm biezas Fibo 3 MPa bloku ārsienas siltuma caurlaidības koeficients



Latvijā visplašāk lietotā fasāžu siltināšanas sistēma, kas universāli piemērota visiem ārsienu 
tipiem. Pareizi izvēlētā minerālās vates, armējošās līmjavas un dekoratīvā apmetuma kom-
binācija garantē augstu ūdens tvaiku caurlaidību, kvalitatīvu virsmas struktūru un izturību.

Eiropas tehniskais apstiprinājums ETA-10/0188

1 Hidrofobā līmjava minerālvates un putupolistirola siltumizolācijas plākšņu līmēšanai 
weber.therm 405

2 Cietā fasādes siltumizolācijas minerālvate ISOVER FS30 (ar dībeļiem)

3 Universālā līmjava ar šķiedrām weber.therm 410 divās kārtās,
starp kurām iestrādāts stiklašķiedras siets (165 g/m2)

4 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes weber PG221

5 Dekoratīvais, krāsainais silikātu-silikona apmetums weber TD336 (213 krāsu toņi)
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• Efektīva siltumizolācija

• Vienkārša izbūve

• Augsta ūdens tvaiku caurlaidība

• Universāls pielietojums

1 Hidrofobā līmjava putupolistirola siltumizolācijas plākšņu līmēšanai weber.therm 403

2 Putupolistirola siltumizolācijas plāksnes EPS 70 (ar dībeļiem)

3 Universālā līmjava ar šķiedrām weber.therm 410 divās kārtās,
starp kurām iestrādāts stiklašķiedras siets (165 g/m2)

4 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes weber PG221

5 Dekoratīvais, krāsainais silikātu-silikona apmetums weber TD336 (213 krāsu toņi)

vai arī

dekoratīvais, krāsainais akrila apmetums weber TD321 (248 krāsu toņi)
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Putupolistirola izmantošana ir izmaksu ziņā visekonomiskākais siltināšanas risinājums. At-
šķirībā no minerālvates siltināšanas sistēmām to nedrīkst izmantot ārsienām, kurām rak-
sturīga salīdzinoši augsta ūdens tvaiku caurlaidība vai nepieciešams nodrošināt konstruk-
cijas mitruma izvadīšanu caur fasādi.

Eiropas tehniskais apstiprinājums ETA-10/0081

• Ekonomisks risinājums

• Vienkārša izbūve

• Neierobežota dekoratīvo apmetumu izmantošana

Fasāžu sistēma ar biezā apmetumā iestrādātu metāla sietu, kas garantē ļoti augstu izturību 
pret triecieniem un citiem bojājumiem. Izmantojot weber roc daudzstāvu namu pirmo divu 
stāvu apdarē un pārējos stāvus siltinot ar weber min, par sabalansētu cenu tiek iegūts īpaši 
ilgmūžīgs rezultāts.
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1 weber MERK kronšteini minerālvatei un metāla sietam (garums 50-200 mm)

2 Fasādes siltumizolācijas minerālvate ISOVER FS5 vai ISOVER FS5+

3 Cinkots metāla siets (acs 20x20 mm, stieple 0,8 mm)

4 Cementa apmetums ar šķiedrām weber.stuck 313 divās kārtās

5 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes weber PG221

6 Dekoratīvais, krāsainais silikātu-silikona apmetums weber TD336 (213 krāsu toņi)
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• Augsta mehāniskā izturība

• Bez līmjavas

• Teicama ūdens tvaiku caurlaidība

• Izstrādāta speciāli daudzstāvu sabiedriskajām   
 un dzīvojamajām ēkām
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