Aleksandrs Križanovskis
Valdes priekšsēdētājs

Tālr.: +371 67517817
alex@latroof.lv

Simona Kreicberga

Tatjana Jermišina

Pārdošanas speciāliste

Pārdošanas speciāliste

Tālr.: +371 67517818
Mob.: +371 29162237
simona@latroof.lv

Tālr.: +371 67517814
Mob.: +371 29555521
tatjana@latroof.lv

Sergejs Demjaņenko
Iepirkumu speciālists

Tālr.: +371 67341112
Mob.: +371 27034034
sergejs@latroof.lv

Guntis Upe

Staņislavs Voroņins
Pārdošanas speciālists

Pārdošanas speciālists

Tālr.: +371 67517815
Mob.: +371 27010222
stanislav@latroof.lv

Tālr.: +371 67517816
Mob.: +371 20026200
guntis@latroof.lv

Raimonds Bērziņš
Pārdošanas speciālists

Tālr.: +371 67341112
Mob.: +371 25602020
raimonds@latroof.lv

SIA LATROOF Ltd.
Ganību dambis 31 (iebraukšana no Uriekstes ielas), Rīga, LV-1005
Tālr.: 64461111; Fakss: 67341151
Tirdzniecības nodaļa: 67517814, 67517815, 67517816, 67517818

latroof@latroof.lv

www.latroof.lv

JUMTI

FASĀDES

SILTUMIZOLĀCIJA

CELTNIECĪBAS PLĒVES

JUMTI • FASADES • SILTUMIZOLACIJAS MATERIALI • CELTNIECIBAS PLEVES

PAŠLĪMĒJOŠĀ HERMETIZĀCIJAS

SATURS:

LENTA „NICOBAND”
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

LATROOF. Par mums

3

ICOPAL. Dūmvadu sistēma

4

Dūmvadi
Ventilācija
VILPE. Ventilācijas risinājumi
Jumta segumi
ETERNIT BALTIC. Bezazbesta viļņotās loksnes
ETERNIT BALTIC. Komplektējamās detaļas 5-viļņu loksnēm
TECHNONICOL. Bitumena šindeļi
MONIER. Betona un māla dakstiņi
GAF. Bitumena šindeļi
LATROOF. Metāldakstiņi un profili jumtiem un sienām
BUDMAT. Metāldakstiņi Venecja
TECHNONICOL. Ruļļveida bitumena materiāli
TECHNONICOL. PVC membrānas un tvaika izolācija
Fasādes paneļi
ETERNIT BALTIC. Fibrocementa fasādes paneļi CEDRAL
Celtniecības plēves
EUROVENT. Celtniecības plēves
Palīgmateriāli
EUROVENT. Papildmateriāli jumtiem
KRONO. OSB 3 mitrumizturīgās plāksnes
RAIKO. Lietus ūdens noteksistēma
VELUX. Jumta logi
Siltumizolācijas materiāli
ALUTHERMO. Atstarojošā Izolācija
KNAUF INSULATION. Siltumizolācija: minerālvate
TECHNONICOL. Siltumizolācija: XPS un minerālvate
Hidroizolācija
TECHNONICOL. Mastikas
TECHNONICOL. Pašlīmējošā hermetizācijas lenta NICOBAND

5

Pašlimējošā hermetizācijas lenta „NICOBAND” sastāv no speciāla pašlīmējoša bituma slāņa, krāsaina alumīnija pārklājuma un
aizsargplēves. Šo lenti var izmantot gan montāžas, gan remonta darbos profesionālajā celtniecībā, kā arī privātām vajadzībām. Lenta kļūs
par nenovērtējamu palīgu darbu veikšanai privātmājā vai vasarnīcā, mansarda logu, kā arī ruberoīda, šīfera, valcprofila un citu jumtu
montāžas un remonta darbos.

SVARĪGĀKĀS PIELIETOŠANAS JOMAS:
¦ Šuvju un salaiduma vietu hermetizācija dažādu

6
9
10
12
13
14
16
18
19

materiālu (betons, metāls, ķieģelis, koks,
plastmasa u.c.) konstrukcijās;
¦ Piekļāvuma vietu ierīkošana slīpajos un lēzenajos

jumtos;
¦ Metāla valcēto jumtu remonts;
¦ Ūdens noteksistēmu (metāla un plastmasas)

remonts;
¦ Tvaika izolācijas plēvju hermetizācija;
¦ Ūdensapgādes metālisko trubu hidroizolācija;
¦ Salaiduma vietu hermetizācija polikarbonāta

konstrukcijās (siltumnīcas, nojumes);
¦ Koka izstrādājumu hidroizolācija betona un

20

akmens konstrukcijās (logu un durvju bloki);
¦ Ventilācijas sistēmu hermetizācija;

22

¦ Montāžas šuvju tvaika hidroizolācijai, ieklājot

siltumizolāciju no putupolistirola;
¦ Metāla un plastikas autofurgonu un laivu remonts;

24
25
26
27
28
30
32
34
35

¦ Skaņas izolācija metāla santehnikas izstrādājumos

(izlietnes, vannas) un metāla palodzēs.

Plašā krāsu un izmēru izvēle ļauj viegli izvēlēties nepieciešamo hermetizējošās lentas veidu.
Garums, t.m.

Pieejamās krāsas

Platums, cm

3

5

10

7.5
10
15
20

Sudraba

Sarkana

Zaļa

Brūna

Tumši pelēka

30

krāsains alumīnija
pārklājums
speciāls
pašlīmējošs
bituma slānis
aizsargplēve

2
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Vairumtirdzniecības bāze Latroof Latvijas tirgū strādā jau 10 gadus un uz doto
brīdi ir Eiropas vadošo celtniecības materiālu ražotāju oficiālais pārstāvis. Galvenais
virziens ir jumtu materiāli un viss nepieciešamais jumta ierīkošanai, kā arī
siltumizolācijas materiāli un celtniecības plēves. Kompānijas speciālisti palīdzēs ar
jumta seguma izvēli, ņemot vērā katra projekta individuālās īpašības, kā arī piedāvās
visus nepieciešamos papildmateriālus un nodrošinās to piegādi uz objektu.

BITUMENA GRUNTIS
UN MASTIKAS
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

Mastikas nodrošina dažādu virsmu (betons, metāls u.c.) visaugstākas klases hidroizolāciju un tiek plaši pielietotas
Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs. Bitumena gruntis nodrošina hidroizolācijas materiālu kvalitatīvu pielīmēšanu
pie porainām, grubuļainām un putekļainām virsmām. Mastikas ir dziļas iedarbības un ātri žūstošas.

Tirdzniecība notiek gan no noliktavas Rīgā, gan tiek piegādāta tieši no ražotāja uz objektu vai tirdzniecības organizācijas noliktavu
visā Latvijā. Visai piedāvātajai produkcijai ir atbilstoši Eiropas kvalitātes sertifikāti un kompānija nodrošinās ražotāja izsniegto garantiju
materiāliem. No 2012. gada kompānija Latroof ir rūpnīcas Eternit Baltic ģenerālais pārstāvis Latvijā.

Latroof – tā ir kvalitāte, stabilitāte, uzticamība un pašas konkurētspējīgākās cenas!

Mūsu sortimentā ir visa veida mastikas, kuru sastāvā ir celtniecības bitums. Mastiku ražošanās procesā tiek
izmantoti augsto tehnoloģiju materiāli un vismodernākas ierīces un aparatūra.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
1

Bitumena grunts №01

Bitumena mastika №23

Hidroizolējošā mastika №24

(PRAIMER)
Iepakojums:
20 l hermētiski metāla spaiņi

(FIKSER)
Iepakojums: 3.6 kg un 12 kg spaiņos
un 310 mm kārtridžs

(MGTN)
Iepakojums:
20 kg metāla spaiņi

Izmanto pirms uzkausējamo un
pašlīmējošo hidroizolācijas un jumta
materiālu ieklāšanas, izolējošo
virsmu (betona plāksne, cementasmilšu kārta u.c) sagatavošanai
(gruntēšanai).

Izmanto bitumena dakstiņu un citu
bitumena materiālu šuvju salīmēšanai, tāpat arī bitumena materiālu
pielīmēšana pie ķieģeļu, betona,
metāla, koka, keramikas un citām
virsmām.

Izmanto betona, dzelzsbetona,
metāla, koka un citu būvkonstrukciju
ārējai un iekšējai hidroizolācijai.
Pasargā apstrādātās virsmas no
ūdens, mitruma un korozijas.

2

3

2
8

7
6

4
2

7
3
2
Bitumena grunts №03

Bitumena mastika №21

Bitumena mastika №27

(POLIMER PRAIMER)
Iepakojums:
20 l hermētiski metāla spaiņi

(TECHNOMAST)
Iepakojums:
20 kg metāla spaiņi

(XPS līmēšanai)
Iepakojums:
12 kg un 22 kg metala spaiņi

Izmanto pirms uzkausējamo un
pašlīmējošo hidroizolācijas un jumta
materiālu ieklāšanas, izolējošo
virsmu (betona plāksne, cementasmilšu kārta u.c) sagatavošanai
(gruntēšanai). Īpaši īss izžūšanas
laiks. Droša aizsardzība pret koroziju.

Izmanto mastikas jumtu izveidošanai
un visa veida jumtu remontiem,
būvkonstrukciju un metāla virsmu
hidroizolācijai un antikorozijas apstrādei (aizsardzībai). Sastāvā ietilpst
mākslīgais kaučuks, kas mastiku
padara īpaši elastīgu un izturīgu.

Mastika paredzēta ekstrudētā putupolistirola pielīmēšanai pie bituma,
bituma-polimēra materiāliem, kā arī
pie betona, metāla, koka virsmām.
Piemīt pastveidīga konsis-tence, kura
ļauj droši piestiprināt siltumizolācijas
plātnes pie vertikālām konstrukcijām.

1. JUMTU SEGUMI un papildmateriāli

3. CELTNIECĪBAS PLĒVES

• ETERNIT bezazbesta viļņotās loksnes
• Bitumena ŠINDEĻI
• Metāldakstiņi un metāla profili
• Betona un māla dakstiņi
• Uzkausējamais ruberoīds

• Tvaika izolācijas
• Hidroizolācijas
• Pretkondensāta
• Diffuzijas membrānas
• Vēja izolācijas

4. ŪDENS NOTEKSISTĒMAS
• Profilētās
• Apaļās

2. SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLI
• Atstarojošā siltumizolācija ALUthermo
• Akmens vate TECHNONICOL, ROCKWOOL, PAROC
• Minerālvate KNAUF INSULATION, ISOVER
• Putupolisirols EPS, ekstrudēts putupolistirols XPS

6. OSB-3 MITRUMIZTURĪGĀS PLĀKNES

5. JUMTA LOGI VELUX

7. HIDROIZOLĀCIJAS MATERIĀLI

¦ NORĀDĪJUMI: Nelietot pie aizdegšanās avotiem. Strādāt labi vēdināmās telpās. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm.
¦ UZGLABĀŠANA: Uzglabāt sausā vēdināmās telpās temperatūrā no -20 C līdz +30 C. Uzglabāšanas laiks 12 mēneši.

8. FASĀDES APDARES PANEĻI CEDRAL

34
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TECHNONICOL AKMENS VATE

DŪMVADU SISTĒMA
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „ICOPAL” ekskluzīvais pārstāvis Latvijā

Dūmvada Wulkan elementus ražo, pamatojoties uz pārbaudītu
skandināvu tehnoloģiju. Jau 30 gadus Icopal grupas rūpnīcās dūmvadi tiek
ražoti saskaņā ar šo standartu. Šī dūmvada unikalitāte ir ražošanā izmantotie
tikai dabiskie, ekoloģiskie, vulkāniskie ieži, cements un ūdens. Gatavs
elements nesatur nekādas pildvielas (smiltis, grants), kas palielina dūmvada
siltumizolācijas spēju. Lai gūtu maksimālu efektu no šīs īpašības, Wulkan ārējo
bloku elementiem ir biezākas sienas.

Korporācija TechnoNICOL ir viens no lielākajiem
hidroizolācijas un siltināšanas materiālu ražotājiem
Eiropā, kura ražotie siltināšanas materiāli atbilst
augstiem tehniskajiem standartiem.
Siltumizolācija TechnoNICOL ir nedegošs,
hidrofobs, siltuma un skaņu izolējošs akmensvates
materiāls, kurš izgatavots no bazaltu grupas kalnu
iežiem.
TECHNO materiāli ir ilgmūžīgi, energoefektīvi,
ekoloģiski un pilnīgi nedegoši.

PRIEKŠROCĪBAS
Augsta siltumizolācijas spēja
Pateicoties dabiskā vulkāniskā ieža augstajiem siltumizolācijas
parametriem, dūmvads ļoti ātri sasniedz optimālo darba temperatūru,
samazinot kondensāta rašanos, turklāt kvēpu aizdegšanās gadījumā sistēma
nodrošina lietotāju un ēkas pilnīgu drošību.

TechnoFacade

9

Noturība pret dūmvada kondensātu
Mūsdienu apkures tehnoloģijas mērķis ir minimizēt caur dūmvadu
izvadīto kvēpu temperatūru. Pretējā gadījumā dūmvados var sakrāties pārāk
daudz agresīva kondensāta. Dūmvadu sistēmas ICOPAL WULKAN elementi ir
noturīgi pret ūdens kondensāta iedarbību pat ar augstu sēra saturu (pH 3,5),
kas ir apstiprināts ar testiem Būvniecības tehnikas institūtā, Polijā.

TechnoROOF V50

TechnoFacade izmanto privātā un rūpnieciskā celtniecībā kā
siltumizolāciju sienu ārējo siltināšanas sistēmās ar dekoratīvo apmetumu.
TechnoFacade raksturo: augsta siltumizolācijas spēja; izturība pret augstas
temperatūras ietekmi; apjoma un formas noturība; zema ūdensuzsūce; augsta
skaņu absorbēšanas spēja; noturība pret mikroorganismiem un grauzējiem;
neitrāla reakcija, saskaroties ar betonu un metāla materiāliem; uzstādīšanas,
piegriešanas un apstrādes vienkāršums – viegli griezt ar nazi vai zāģēt. Atbilst
zemapmetumu sistēmu (ETAG004) prasībām.

8

DŪMVADU SISTĒMAS WULKAN ELEMENTI
1
2

4

1. Ārējais bloks - izgatavots no
vulkāniskas izcelsmes iežiem

3. Metāla stabilizators
(sistēmā Wulkan C-200)

TechnoROOF V50 loksnes ir paredzētas ieklāšanai vienslāņa vai kā
virsējais slānis lēzeno jumtu siltumizolācijas sistēmā. Pielieto gan ēku
rekonstrukcijā, gan jaunu ēku celtniecībā, uz dzelzsbetona vai profilētā metāla
pārsegumiem ar ruļļveida hidroizolācijas klājumu. TechnoROOF V50 ieteicams
izmantot kopā ar TechnoROOF N30 vai N30g loksnēm.

TechnoROOF N30

2. Keramiskā iekšējā caurule
nodrošina augstu ugunsizturību,
mitrumizturību un aizsardzību
pret sodrēju aizdegšanos

7
Dūmgāzes

4. Stabilizācija un papildus
siltumizolācija – veidota no cietās
akmens vates CI sistēmās

1

5. Ventilācijas reste

2

TechnoROOF N30 loksnes pielieto lēzeno jumtu siltumizolācijas
sistēmā kā apakšējo slāni gan ēku rekonstrukcijā, gan jaunu ēku celtniecībā uz
dzelzsbetona vai profilētā metāla pārsegumiem ar ruļļveida hidroizolācijas
klājumu. TechnoROOF N30 ieteicams izmantot kopā ar TechnoROOF V50
loksnēm.
TechnoROOF N30g ir lēzeno/savietoto jumtu apakšējās kārtas
siltumizolācijas materiāls ar ventilācijas kanāliem. Šis akmens vates loksnes
izmanto jumtu konstrukcijās, kurās nepieciešams nodrošināt papildus jumta
ventilāciju. TechnoROOF N30g ieteicams izmantot kopā ar TechnoROOF V50
loksnēm.

6. Karstumnoturīga revīzijas lūka

10

7. Savienojuma trejgabals (90° vai
45°)

3

TechnoROOF N30g

TEHNISKIE PARAMETRI

8. Betona elementi dūmvada
izveidei virs jumta
9. Augšējā betona plāksne un
metāla difuzors

30 GADU ICOPAL

KVALITĀTES

GARANTIJA

10. Divslāņu dūmvada termināls
(Wulkan C SPS un C-SPS/k)
gāzes katlu ar slēgto sadegšanas
kameru pieslēgšanai.

Garums,
mm

Platums,
mm

Biezums, mm
(ar soli 10 mm)

Blīvums,
kg/m³

Siltumvadītspēja
(25±5) °C, W/(m°C)

Degtspēja,
kategorija

TechnoFacade

1200

600

50-200

145

0,037 - 0,038

A1

TechnoFacade Optima

1200

600

50-200

120

0,037

A1

TechnoFacade Cottage

1200

600

50-200

105

0,036

A1

1200, 2400

600, 1200

40-50

170

0,038

A1

6

Gaiss

5

TechnoROOF V50
TechnoROOF N30

1200, 2400

600, 1200

50-200

100

0,036

A1

TechnoROOF N30g

1200, 2400

600, 1200

50-200

100

0,036

A1

4
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SILTUMIZOLĀCIJA:
XPS un AKMENS VATE

VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

SIA „LATROOF Ltd” ir „VILPE” produkcijas izplatītājs

Daudzi no mums pavada laiku iekštelpās. Vienalga, vai strādājam birojā,
rūpnīcā, veikalā, slimnīcā vai bērnudārzā, lielākā daļa mūsu darba laika paiet
iekštelpās. Savu brīvo laiku mēs bieži pavadām mājās kopā ar ģimeni vai
draugiem – iekštelpās. Iekštelpu gaiss lielā mērā ietekmē mūsu modrību, veicot
ikdienas pienākumus, kā arī vēlmi būt saskarsmē ar saviem tuvajiem, un to, kā
atgūstam spēkus, atpūšoties.

EKSTRUDĒTAIS PUTUPOLISTIROLS Carbon ECO, Carbon PROF un Carbon SOLID
Ekstrudēta putopolistirola plāksnes Carbon ir paredzētas grīdu siltumizolācijai, ieskaitot augstas slodzes grīdas un
auksto kameru grīdas, kā izolācija apgrieztajiem un ekspluatējamiem jumtiem, jumtiem ar mehānisko stiprinajumu, kā
siltuma izolācijas slāni apmetuma fasāžu sistēmā (cokola siltināšanā), kā arī lodžiju un balkonu siltināšanā.
Izmēri. Uz doto brīdi siltumizolacijas plāksnes Carbon ECO un Carbon PROF tiek ražotas 580 mm platumā, 20, 30,
50, 80 un 100 mm biezumā un 1180 mm garumā. Iespējama divu veidu malu apstrāde: gluda (20mm) un L- veida.

Mēs zinām, ka svaigs iekštelpu gaiss palielina dzīvesprieku, uzlabo
veselību un iedzīvotāju labsajūtu. Speciālisti iesaka, ka iekštelpu gaisam pilnībā
jānomainās ik pēc divām stundām, lai tas nemainīgi saglabātu svaigumu. Tas
nenotiek bez funkcionālas, pareiza apjoma nepārtrauktas ventilācijas, it īpaši
modernajās, cieši noblīvētajās ēkās. Ventilācija novērš gaisa piesārņojumu, ko
rada celtniecības konstrukcijas, āra gaiss, ēkas konstrukciju vai celtniecības
nepilnības, kā arī pievada svaigo gaisu, lai aizvietotu izplūstošo.

Uzglabāšana un iesaiņošana. Siltumizolācijas materiāls Carbon tiek iepakotas UV-stabilizetā polietilena plēvē.
Plāksnes ieteicams uzglabāt iekštelpās vai zem nojumes, lai izvairitos no saules gaismas iedarbības. Pieļaujama materiāla
īstermiņa uzglabāšana zem klajas debess, piemēram, būvlaukumā pirms uzstadīšanas.
Degtspēja. Plāksnes Carbon ECO, PROF un SOLID satur antipirēnu, kurš palielina materiāla ugunsizturību –
materiāls atbilst ugunsdrošības E Klasei (vāji degošs).
Pielietot izolācijas plāksnes Carbon ECO un Carbon PROF ieteicams no -50 lidz +75 ° C. Šajā temperaturā visas
fiziskās, termālās un tehniskās materiāla īpašības nemainās.
¦

Siltumizolācijas plāksnēm Carbon ir augsta izturība pret daudzām vielām, piemēram: jūras ūdens, sāls šķīdumi,
anhidrīds, sārmi, atšķaidītas un vājas skābes, ziepes, sāls, minerālmēsli, bitumens, silikona eļļa, spirts, līmes, ūdenī
šķīstoša krāsa.

¦

Siltumizolācijas plāksnes Carbon ir inertas pret neorganiskiem celtniecības materiāliem - betons, kaļķis, cements,
ģipsis, smilts, uc, bet daļēji sadalās organisko šķīdinātāju, sveķu, šķīdumu, kas satur acetonu, iedarbībā.

SK Tuote kopš 1975. gada ir nepārtraukti strādājuši, lai uzlabotu ēku stāvokli un gaisa svaigumu ēkās. VILPE® produktu līnija piedāvā
funkcionālus un kvalitatīvus risinājumus ventilācijai un jumtu segumiem.
Kāpēc VILPE®?
¦ Visplašākais produktu klāsts, optimāla uzglabāšana
¦ Alternatīvas visu veidu jumta segumiem

Pie tam īpaši svarīgi, ka ekstrudētā putopolistirola plāknes Carbon neizšķīst ūdenī, praktiski neabsorbē mitrumu, ir
ilgmūžīgs un noturīgs pret puvi. Tas nerada augsni sēnītēm un baktērijām.
Carbon ECO, PROF un SOLID raksturīgākās īpašības:
¦ Augstas siltumizolācijas īpašības;
¦ Minimāla ūdens absorbcija;
¦ Augsti stiprības parametri;

¦ Pilnīgi komplekti: iekļautie uzstādīšanai

nepieciešamie darba rīki un instrukcijas,
nodrošina vieglu VILPE® produktu montāžu
¦ Uzstādīšana: ātri un vienkārši
¦ Funkcionalitāte: pilnīgi ūdensdroši risinājumi
¦ Estētika: harmonisks dizains un krāsas, kas labi

sader ar jumta seguma materiāliem

¦ Stabils apjoms un forma;

¦ 40 gadu ražošanas pieredze

¦ Paaugstināta bioloģiskā noturība;

¦ Īpaši ilgs garantijas laiks

¦ Noturība pret mikroorganismiem;

VILPE® produktu sortiments ietver pilnu jumta pieslēguma elementu un ventilācijas izvadu klāstu. VILPE® izstrādājumu dizains un
komplektācija nodrošina vieglu uzstādīšanu, jo visi uzstādīšanai nepieciešamie darba rīki un instrukcijas ir iekļauti komplektā.

¦ Ilgmūžība;
¦ Zema tvaika caurlaidība;
¦ Vienkārša uzstādīšana, piegriešanas un apstādes

vieglums;
¦ Videi draudzīgs materiāls.

TEHNISKIE PARAMETRI
Izturība pret saspiešanu

Carbon ECO

Carbon PROF

Carbon SOLID

200

300

500

30,1-38,0

30,1-38,0

30,1-38,0

pie 10% deformācijas, ne mazāk par, kPa
Blīvums, kg/m³
Siltumvadītspēja (25±5) °C, W/(m°C)
Ūdens absorbcija, % pēc tilpuma, ne vairāk
Tvaiku caurlaidības koeficients, mg/(m•h•Pa)
Ugunsdrošības kategorija
Temperatūras diapazons, °C
Garums, mm:
Platums mm:
Biezums, mm:

0,035

0,035

0,033

0,2

0,2

0,2

0,010

0,010

0,010

E

E

E

no -50 lidz +75

no -50 lidz +75

no -50 lidz +75

1180

1180

1180/1200/2380/4000

580

580

580

20, 30, 50, 80, 100

20, 30, 50, 80, 100

50

• Jumta ventilatori, ECo jumta ventilatori
• Jumta konstrukcijas ventilācijas elementi
• Ventilācijas izvadi

• Kanalizācijas izvadi
• Antenas izvadi
• Radona ventilatori

• Ross deflektori
• Ventilācijas restes
• Jumta lūkas

• Solar pieslēguma elementi
• Skursteņu pieslēguma elementi
• Gaisa padeves elementi

32
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SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „ETERNIT Baltic” ekskluzīvais pārstāvis Latvijā

„Eternit Baltic” viļņotās loksnes ir paredzētas jumtu segumu klāšanai un
fasāžu apšūšanai. Šķiedrainais cements nedeg un ir izturīgs pret augstām
temperatūrām. Tas nelaiž cauri ūdeni un nebaidās no tā iedarbības. Šis
materiāls „elpo” un veicina jumta ventilāciju. Šķiedrainais cements ir uzslavas
cienīgs tā ķīmiskās neitralitātes dēļ – tas apkārtējā vidē neizdala nekādas
ķīmiskās vielas un nereaģē uz daudzām kaitīgām vielām, tāpēc arī nerūsē. Tas ir
izturīgs pret kaitēkļu un mikroorganismu iedarbību, t. i., nepelē un netrūd.
Turklāt tā izgatavošanas process ir videi draudzīgs – ražojot šķiedraino
cementu, nepaliek pāri nekādi atkritumi un otrreizēji izmantojamas izejvielas.
Pateicoties visām šeit uzskaitītajām īpašībām, šķiedrainā cementa loksnes
kalpo 50 gadus un ilgāk.

Laika taupīšana.
Ātrāka montāža.

Tēriņu efektivitāte.

Ugunsizturība.

Izturība pret
UV stariem un
stabils krāsojums.

Izturība pret
pelējumu, trūdēšanu
un kaitēkļiem.

Izturība pret salu un
atmosfēras iedarbību.

Skaņas izolācijas
efekts.

Difūzijas efekts,
mitruma
pašregulēšanās.

Videi draudzīga
ražošana,
bioloģiski un ķīmiski
neitrāls lietojot.

Ērta montāža.

LDS System membrānu ilgmūžības tests – 50 gadi
pie atbilstošas sistēmas risinājumu ievērošanas un
kvalitatīvas montāžas atbilstoši ražotāja norādēm.

80

3

6

1.

Difūzā jumta hidroizolācijas membrāna LDS 0,04

2.

Knauf Insulation ECOSE minerālvate loksnēs vai ruļļos

3.

LDS Solitwin

4.

Tvaiku caurlaidīgā membrāna LDS 2 Silk

7

vai tvaiku necaurlaidīgā plēve LDS 100

8
150

KNAUF INSULATION PILNAS SISTĒMAS
JUMTA UN SIENU SILTUMIZOLĀCIJA

5

Netraucē radioviļņu
raidīšanu.

46

57

64

LDS System membrānas izmantojamas gan jumtu un
ārsienu, gan starpstāvu un grīdas izolācijai atbilstoši
tehniskajam prasībām un vajadzībām.

4

1130

920
177

Sistēmas palīgmateriāli (līmlentes, manžetes, grunts,
hermetiki) nodrošina augstvērtīgu rezultātu un visu
montāžas mezglu kvalitāti.

2

UAB „Eternit Baltic” ir pārņēmis bezazbesta šķiedrainā cementa viļņoto lokšņu ražošanas tehnoloģiju no viena no
lielākajiem Vācijas būvmateriālu ražotājiem „Eternit AG”. Bezazbesta viļņotās loksnes „Eternit Baltic” rūpnīcā Akmenē tiek
izgatavotas jau vairāk kā 10 gadus. Pārdošanā ir pieejamas 8 un 5 viļņu loksnes.

47

Augstvērtīga difūzo membrānu un palīgmateriālu
sistēma jumtu, sienu, grīdu hidroizolācijas, vēja un
tvaiku izolācijai gan difūzijai atvērtām, gan difūzijai
aizvērtām konstrukcijām.

1

Piemērots plakaniem
jumtiem ar nelielu
slīpumu.

35

5.

LDS Soliplan pašlīmējošā blīvlente

6.

LDS Solifit pašlīmējošā blīvlente

7.

LDS abpusēja blīvēšanas lente

6

6

JUMTI • FASADES • SILTUMIZOLACIJAS MATERIALI • CELTNIECIBAS PLEVES

BEZAZBESTA
VIĻŅOTĀS LOKSNES

873

1050

5 viļņu loksnes ir pilnveidotākas nekā loksnes ar lielāku viļņu skaitu, jo to viļņi ir augstāki un platāki – kombinācijā
ar mazākiem izmēriem jumta segums izskatās skaistāks. 5 viļņu lokšņu stūrīši ir nogriezti, tāpēc jumiķiem nav jātērē laiks
šai operācijai. „Eternit Baltic” izgatavo arī detaļas 5 viļņu loksnēm – kores, vējdēļus, koru gala detaļas u. c. Pateicoties
šīm detaļām, jumts ne tikai izskatīsies skaistāks, bet arī būs drošāks un ilgāk jums nokalpos. „Eternit Baltic” viļņotās
loksnes tiek pārklātas ar divām krāsas kārtām.
8 viļņu loksnes „Klasika” ir tikpat lielas kā azbesta loksnes. Tāpēc, ja jūs vēlaties restaurēt vecos azbestu saturošos
jumta segumus, jums nevajadzēs nomainīt jumta konstrukcijas. Atšķirībā no šīfera viļņotās loksnes nesatur veselībai
kaitīgo azbestu un ir izturīgākas. Viļņotās loksnes „Klasika” ir labāk piemērotas saimniecības un ražošanas ēku jumtu
klāšanai un sienu apšūšanai.

ŪDENS TVAIKU DIFŪZIJAI ATVĒRTA KONSTRUKCIJA
AR MINERĀLVATĒ IESTRĀDĀTU PRETVĒJA PĀRKLĀJUMU
Mitrumizturīgā ģipškartona plāksne Knauf GKBI
Ugunsdrošā ģipškartona plāksne Knauf RED
Knauf Insulation minerālvate TPM 135, TP 116, Ecoboard,
TP 115, TP 138, Naturoll, Naturboard
Knauf KTS pretvēja ģipškartona plāksne
Ventilējamas fasādes koka apšuvums vai KI Heraklith fasādes plāksnes
Ventilējamas fasādes koka karkass
Knauf Insulation LDS sistēmas blīvlente LDS Solofit (HDPE)
Tvaika izolācija Knauf Insulation LDS 100 vai LDS Silk 2
Knauf Insulation minerālvate ar pretvēja izolācijas pārklājumu
Knauf Insulation minerālvate TPM 135, Naturboard, TP138, TP 116 , Naturoll

6
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SILTUMIZOLĀCIJA:
MINERĀLVATE

Eternit GOTIKA

SIA „LATROOF Ltd” ir „KNAUF” produkcijas izplatītājs

ar saviem relatīvi mazajiem izmēriem un augstajiem
viļņiem tās veido skaistu jumta reljefu. Šīm loksnēm ir 5 viļņi,
to stūri ir nogriezti un caurumi izurbti jau rūpnīcā. Tas
paātrina uzklāšanas procesu un garantē kļūdu novēršanu
montējot. Loksnes ir komplektētas ar firmas ražojuma
detaļām, kas veido vienotu jumta tēlu.

Ar sabiedrības Knauf Insulation minerālo izolāciju, kas ražota, izmantojot
ECOSE® Technology, ir viegli strādāt...
• Tai nav smaržas
• Tā ir viegli griežama

...augstāks izturīguma līmenis...
• Minerālā izolācija tiek ražota no dabīgi pieejamām un/vai atkārtoti izmantotām
izejvielām. Kā saistvielas tiek izmantotas organiskas vielas, kas nesatur formaldehīdus,
fenolus, akrilātus vai mākslīgās krāsvielas un balinātājus.
• Atšķirībā no tradicionālās minerālās izolācijas tā uzlabo gaisa kvalitāti iekštelpās.
• Pateicoties zemākajai enerģijas ietilpībai, tā mazina ietekmi uz apkārtējo vidi.
• Ražošanai raksturīgs zemāks emisiju saturs, kas pozitīvi iedarbojas uz
darbiniekiem.
• Uzlabo ēku, kuros tā izmantota, kopējo izturīgumu.
• Cenas ziņā tā ir salīdzināma ar mūsu tradicionālo minerālu izolāciju.

Revolucionāra, jauna, dabīga
saistvielu tehnoloģija bez
formaldehīdiem, kur naftas
pārstrādes produktu vietā tiek
izmantoti ātri atjaunojamie
materiāli. Tiek samazināts
ražošanai nepieciešamais
enerģijas daudzums, turklāt šī
tehnoloģija ir saudzīgāka pret vidi.

585

mm

Eternit VILLA
ir moderni 5 viļņu lokšņu profili. To stūri ir nogriezti un
caurumi izurbti jau rūpnīcā. Līdz ar to šo lokšņu uzklāšana
būs ātrāka, taču iespēja kļūdīties – mazāka.

www.ecose-technology.com

87

5m

Jumts. Starpstāvu pārsegums.
Labas siltumizolācijas īpašības. Siltumizolācija starp
spārēm standarta jumta konstrukcijām; enerģiju taupošs
lēmums, kas atbilst zema energopatēriņa mājām izvirzītām
prasībām.

m

8-VIĻŅU LOKSNES
Eternit KLASIKA

CLASSIC 042/040/037/035
Starpsienas, apšuvuma karkass no iekšpuses,
mansarda apšuvuma karkass.
Lieliskas siltumizolācijas īpašības. Ideāla siltumizolācija starp spārēm standarta jumta konstrukcijām ar
augstāko siltumizolācijas līmeni; energosaudzējošs lēmums,
kas atbilst zema enerģētiskā patēriņa un pasīvām mājām
izvirzītām prasībām.

EKOBOARD

Ārsienas un ārsienu apšuvuma karkass.
Lieliskas skaņas un siltumizolācijas īpašības. Ideāla
skaņas un siltuma izolācija starp un zem spārēm standarta
jumta konstrukcijām ar augstāko siltumizolācijas līmeni;
energosaudzējošs lēmums, kas atbilst zema enerģētiskā
patēriņa un pasīvām mājām izvirzītām prasībām.

Eternit AGRO L

ir ekonomiskas un estētiskas. Šīm loksnēm
ir tāds pats platums un viļņu forma kā azbesta
šīferim, tāpēc, restaurējot jumtu, nav nepieciešamības nomainīt tā konstrukciju. Īsākās viļņotās
loksnes „Klasika” piešķir jumtam greznāku
izskatu.

125

1 75

m

loksnes, kas ietaupa gan naudu, gan laiku.
Ar vienu loksni var noklāt 2.5 m2 jumta. Tas ļauj
ātri ieklāt lielus jumta laukumus. Ar šīm loksnēm
var apšūt arī sienas.

250
0m

0m

0m

m

m

CAURSPĪDĪGĀS VIĻŅOTĀS LOKSNES

Naturboard 037 (TP116)

AKRALUX
TEHNISKIE PARAMETRI
CLASSIC 042/040/037/035

EKOBOARD

Naturboard 037 (TP116)

λD (W/mK)

0.042 / 0.040 / 0.037 / 0.035

0.039

0.037

Biezums (mm)

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200,

50, 75, 80, 100, 150, 200

40, 50, 60, 75, 80, 100,

PLASTOLUX

caurspīdīgās loksnes tiek izmantotas kombinācijā ar piecu viļņu
loksnēm „Gotika” un „Baltijas Vilnis”. Lokšņu sastāvā ietilpst īpašs
polikarbonāta veids, kas padara tās izturīgas pret UV stariem. Loksnes
izceļas ar nelielu svaru, labu siltumizolāciju un caurspīdīgumu.

caurspīdīgās loksnes tiek izmantotas kombinācijā ar astoņu viļņu
loksnēm „Klasika”. Ar stikla šķiedru armētās plastikāta loksnes izceļas ar
ļoti labu biezuma un cietības attiecību. Caurspīdīgās loksnes tiek montētas tāpat kā viļņotās loksnes, tāpēc to montāža ir ātra un nav sarežģīta.

565 / 600 / 610 / 625

Ugunsdrošības klase

A1

A1

A1

MW-NE MW-EN 13162-T1

MW-EN 13162-T2-AFr 5

MW-EN 13162-T2-AFr 5

m

600x1250 / 625x1000

30

1200

0m
m

Platums (mm)

m

120, 140, 150

220, 240

sertifikāts

Eternit AGRO XL

pēc izmēriem atbilst agrāk plaši pielietotajam šīfera jumta segumam. Līdz ar to tās būs
lieliski piemērotas, lai nomainītu veco azbestu
saturošo jumta segumu pret jauno. 8 viļņu
loksnes ir piemērotas saimniecības un ražošanas
ēku jumtu klāšanai un sienu apšūšanai.

875

mm

11

• Tā ir patīkamāka pieskaroties
• Tā rada mazāk putekļu

92

JUMTI • FASADES • SILTUMIZOLACIJAS MATERIALI • CELTNIECIBAS PLEVES

5-VIĻŅU LOKSNES

1750

mm

/ 250

0 mm

30
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JUMTI • FASADES • SILTUMIZOLACIJAS MATERIALI • CELTNIECIBAS PLEVES

PIEEJAMĀS KRĀSAS

TEHNISKIE PARAMETRI
Biezums

BL00

BL12

BL21

BL22

BL 31

BL 11

BL91

BL92

Nekrāsots

Sarkans

Brūns

Ķiršu krāsa

Zaļš

Ķieģeļu
sarkans

Melns

Grafīts

±10 mm

Gaisa burbuļu diametrs

10 mm

Gaisa burbuļu augstums

4 mm

Polietilēna plēves
biezums

150 µm

Alumīnija plēvju skaits

4

Polietilēna putuplasta
biezums

3 mm
30 µm

GOTIKA

•

•

•

•

•

•

•

•

VILLA

•

•

•

•

•

•

•

•

KLASIKA

•

•

•

•

•

•

•

•

Ārējās alumīnija plēves
biezums

AGRO L

•

•

•

•

•

•

•

•

Ruļļa izmēri

AGRO XL

•

•

•

•

•

•

•

•

Ruļļa laukums

1.20 x 25 m
30.00 m²

Svars

± 750 g/m²

Pieļaujamā slodze ar
10% deformāciju

543 kg/m²

Pieļaujamā slodze ar
20% deformāciju

1,232 kg/m²

Raušanas pretestība

2,423 kg/m²

Atbilstošā termiskā
pretestība
Skaņas vājinājums

5,70
Rrose = 34.3 dB(A)
Rroad = 28.3 dB (A)

Trokšņa slāpēšanas
spēja
Pieļaujamo temperatūru
diapazons

TEHNISKIE PARAMETRI
AGRO XL
Viļņu skaits

AGRO L

KLASIKA

VILLA

8

GOTIKA
5

ΔLw = 22 dB
No -40°C līdz +80°C

PRIEKŠROCĪBAS

2500 mm

1750 mm

1250 mm

875 mm

585 mm

Platums

1130 mm

1130 mm

1130 mm

920 mm

920 mm

Laukums

2,83 m²/loksne

1,98 m²/loksne

1,41 m²/loksne

0,81 m²/loksne

0,54 m²/loksne

Lietderīgais garums

2350 mm

1600 mm

1100 mm

750 mm

460 mm

¦ Nav nepieciešams demontēt griestus rekonstrukcijas laikā

Lietderīgais platums

1050 mm

1050 mm

1050 mm

873 mm

873 mm

¦ Akustiskā izolācija ar labu skaņas slāpēšanas spēju

Lietderīgais laukums

2,47 m²/loksne

1,68 m²/loksne

1,16 m²/loksne

0,65 m²/loksne

0,40 m²/loksne

34.5

22.5

14.5

10.6

7.0

Loksnes svars
Materiāls

šķiedrainais cements (EN 12467)

¦ Tradicionāla koka nesošā konstrukcija ar samazinātu koksnes apjomu
¦ Bēniņu telpas augstuma un tilpuma palielināšana
¦ Iespēja izmantot neaizsegtas sijas iekštelpas dizainā

Latojums
Aluthermo izolācija
Apšuvums

¦ Minimāls biezums ar maksimālu izolācijas efektu
¦ Pielāgojams jebkādām formām un virsmām
¦ Ātra un viegla montāžas metode

70

100

100

200

300

¦ Ūdensnecaurlaidīga

Paletes svars, kg

2400

2280

1480

2150

2130

¦ Nav deformējama

Loksnēs pilnā kravā

700

1000

1400

2200

3300

Loksnes uz paletes

SIENAS

¦ Jumta plēve, siltumizolācija un tvaika izolācija vienā materiālā

Garums

UZLIEKAMĀS GRĪDAS
Segums
Latojums
Aluthermo izolācija

JUMTS BEZ KLĀJUMA

JUMTS AR KLĀJUMU
Latojums
Vertikālais latojums
Aluthermo izolācija
Klājums
Spāre
Vertikālais latojums
Latojums
Apmetums

8
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JUMTI • FASADES • SILTUMIZOLACIJAS MATERIALI • CELTNIECIBAS PLEVES

ATSTAROJOŠĀ
IZOLĀCIJA

KOMPLEKTĒJAMĀS DETAĻAS
5-VIĻŅU LOKSNĒM
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „ALUthermo” pārstāvis Latvijā

SILTUMS ZIEMĀ, VĒSUMS VASARĀ
ALUthermo®, plānslāņa atstarojošā izolācijas sistēma, jau daudzus gadus tiek izmantota gan jaunu būvju
celtniecībā, gan rekonstrukcijas jomā. Šī elastīgā kompleksā sistēma, kas sastāv no vairākiem alumīnija folijas slāņiem,
ietver savos iekšējos slāņos sausu gaisu. Rezultātā tiek panākta ievērojama enerģijas saglabāšana un ietaupīšana.
Materiāla unikālās īpašības nosaka ne tikai tā universālās izmantošanas iespējas, bet arī ārkārtīgi vienkāršo montāžas
metodi. Līdz ar to ALUthermo® pārklājums ir izmantojams gandrīz visās jomās, kur ir nepieciešama termoizolācija.

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „ETERNIT Baltic” ekskluzīvais pārstāvis Latvijā

6

11

12

9

10

7

1

8

Pārbaudītās jaunākās tehnoloģijas izmantošanas rezultātā tika panākta materiāla augsta nodilumizturība, kas
pagarina tā ekspluatācijas laiku; līdz ar to katru sezonu ALUthermo® apstiprina savu jaunās komforta definīcijas goda
titulu.
Ugunsizturības
klase M1 – A – B1.

Nav alerģisks un nav toksisks.
Neieplok.

Pilnīga ūdensnecaurlaidība.
Nepūstošs.

Pieļaujamo temperatūru
diapazona ietvaros
nenotiek kondensācija.

Pārstrādājams atkārtoti.

Pilnīgi izslēgta sausā gaisa
burbuļu un ārējā gaisa
saskarsmes iespēja.

ALUthermo Quattro® ir unikāla plāna daudzslāņu izolācijas sistēma ar vairākkārtēju atstarošanu, visi tās slāņi ir
visur savstarpēji savienoti, izmantojot termisko metināšanu.

5

1

ALUthermo Quattro® sastāv no diviem 30 µm pulētas un apstrādātas pret koroziju tīra alumīnija folijas slāņiem,
starp kuriem ir vēl divi ugunsizturīgas burbuļainas polietilēna plēves slāņi, kas piepildīti ar gaisa burbuļiem, strukturētiem
pēc bišu šūnu formas, kā arī divi papildu tīra alumīnija folijas slāņi un vēl viens ugunsizturīga un ūdensnecaurlaidīga
putuplasta slānis.

2

S-formas vējdēlis
labais/kreisais
1620x200x240 mm

ALUthermo Quattro® praktiski nelaiž cauri infrasarkano starojumu jebkurā gadalaikā.
Kā visos pārējos ALUthermo® izolācijas materiālos, arī ALUthermo Quattro® slāņi ir savstarpēji savienoti visā
virsmas platumā, kas atvieglo materiāla izmantošanu.

5.1

10 mm bieza ALUthermo Quattro® izolācija efektivitātes ziņā
ir līdzvērtīga 200 mm biezai minerālvatei.

Divslīpņu jumta
augšējā kores detaļa

1

2

3

4

5

6

7

4

2

7

3
3

Kore/vējdēlis
8-viļnu loksnēm
170 x 600 mm

5.2

Šķautņu parastā kore
246x625 mm

6.1

Divslīpņu jumta
apakšējā kores detaļa

8

4

Šķautņu gala kore
246x625 mm

6.2

Kores/vējdēļa gala
labā detaļa

9

Kores/vējdēļa gala
kreisā detaļa

10

Šādi iegūtais kompleksais pārklājums ir puselastīgs un sastāv no šādiem slāņiem:
1. 30 µm folija no tīra alumīnija, apstrādāta pret koroziju.
2. Ugunsizturīga burbuļaina polietilēna slānis, piepildīts ar sausu gaisu.
3. Tīra alumīnija folija, apstrādāta pret koroziju.
Vienslīpņu jumta
kores detaļa

4. Ugunsizturīga burbuļaina polietilēna slānis, piepildīts ar sausu gaisu.
5. Tīra alumīnija folija, apstrādāta pret koroziju.

Vienslīpņu jumta kores
gala labā/kreisā detaļa

Jumta un vertikālas
sienas savienojuma detaļa

Karnīzes
aizsargelements
L=1,0m; H = 6 vai 9cm

Skrūves
6x100 torx 30

Blīvējamā aukla
no mastikas
1,1 t.m.

6. Ugunsizturīga burbuļaina polietilēna slānis, piepildīts ar sausu gaisu.
7. 30 µm folija no tīra alumīnija, apstrādāta pret koroziju.

11

12

IZMANTOŠANAS VEIDI
Jumta un vertikālās sienas
savienojuma S-formas
labā gala detaļa

Jumta un vertikālās sienas
savienojuma S-formas
kreisā gala detaļa

28
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BITUMENA
ŠINDEĻI

JUMTA LOGI
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

Bitumena dakstinš ir jaunās paaudzes jumta segumu materiāls slīpajiem jumtiem ar slīpumu no 12 līdz 90 grādiem.
Šis jumta segums kļūst arvien populārāks, jo ir ērti ieklājams, vizuāli pievilcīgs, tam piemīt plaša krāsu un formu
izvēle.Bitumena šindeļi ir uzliekami jebkuru formu jumtiem, arī apaļiem.

VELUX ir starptautiska kompānija, kas ir dibināta 1941. gadā. Kompānijas pamatā ir koncepcija par
apdzīvojamiem bēniņiem, svaigu gaisu un pietiekošu daudzumu dabiskās dienas gaismas.
Miljoniem cilvēku visā pasaulē uzticas šim zīmolam.

„TECHNONICOL” bitumena šindeļu ražošanā tiek izmantoti augstākās kvalitātes izejmateriāli un modernākās
ražošanas tehnoloģijas. Šindeļu pamatsastāvā ir oksidēts vai SBS modificēts bitums, stiklašķiedras armējums un dabīgā
akmens smalce. Īpašā akmens smalces krāsošanas tehnoloģija garantē izvēlētās jumta seguma krāsas noturību ilgtermiņā.
Pašlīmējošā bituma josliņa, kas seguma ieklāšanas procesā paliek zem katras nākamās rindas, nodrošina seguma papildu
salipšanu.

Šodien VELUX ir lielākais jumta logu un to aksesuāru ražotājs pasaulē.
Kompānijai ir pārstāvniecības biroji vairāk nekā 40 valstīs,
bet ražošana – 10 valstīs.

317
1000
Sarkans

Zaļš

Brūns

0860*

0866*

0875*

1619*

1611*

0822*

0813*

0821*

6722*

6713*

6721*

0129*

0011*

Pelēks

Melns

Cik daudz jumta logu?
Dienas gaisma vizuāli paplašina telpu un padara
to tīkamāku un komfortab-lāku. Jumta stāva logu
stiklotā laukuma lielumam vēlams būt vismaz 10-20%
no grīdas laukuma. Tādējādi 20 m² telpai logu
stiklotajam laukumam jābūt vismaz 2 m² plašam, bet
ieteicams – lielākam.

Kur izvietot jumta logus?
1610*

1607*

0027*

0022*

0007*

317
1000

Ja telpa ir atvērta tipa, vislabāko apgaismojumu
iegūst, izvietojot jumta logus jumta slīpajās sienās
abās pusēs. Taču neiebūvējiet logus pārāk augstu, jo
tā pastāv risks, ka zudīs brīnišķīgā iespēja vērot
ainavu. Atcerieties, ka salīdzinājumā ar citiem mājas
logiem parasti tieši no jumta stāva paveras vislabākais
skats. Lielākos bēniņos jumta korē var iebūvēt dažus
papildu logus. Tie nodrošinās apgaismojumu dziļāk
telpās, kā arī dabisko ventilāciju. Kombinējot zemu un
augstu novietotus logus, veidosies skursteņa efekts,
kas nodrošinās telpu efektīvu vēdināšanu.

Sarkans

Brūns kontrasts

Brūns

Zaļš

Pelēks

Accord Jive

1229*

1224*

1208*

1221*

1202*

Accord Praga

1429*

1424*

1408*

1421*

1402*

Standard

0022*

Standard Plus

0129*

0114*

0008*

0011*

PRODUKTU ĪPAŠĪBAS
GZL 1050

GZL 1050 B

GLL 1055

GLL 1055 B

*

GLU 0055

GPL 3073

GGL 3066

*

Premium

**

Koka logs
333

Rokturis vērtnes augšā
Rokturis vērtnes apakšā

1000
Trio Super

Sarkans

Brūns

Sarkani brūns

Zaļš

Pelēks

Iebūvēta ventilācija

1029*

1014*

1018*

1011*

1060*

Divkāpju ventilācijas sistēma

0129*

0114*

0114*

0011*

0022*

Putekļu un kukaiņu filtrs
Thermo Technology™
Speciāla blīve

333

Laminēts stikls drošībai

1000
Tango Super

Ekonomiskā klase.
Kalpošanas laiks ~10 gadi.

Trīskārša stikla pakete
Sarkans

Sarkans

Rudens

Zaļš

1529*

1528*

1514*

1511*

0129*

0129*

0134*

0011*

Standarta klase.
Oksidētā bitumena dakstiņi.
Kalpošanas laiks ~20 gadi.

Pieejams ar baltu apdari
* Iebūvēšanas augstums no 150 cm ** Ar balta poliuretāna pārklājumu
* šindeļu krāsu kodi

Modificētā bitumena elastīgie dakstiņi.
Kalpošanas laiks ~30 gadi.

JUMTA LOGU IZMĒRI
Kods
Izmērs, cm

C02

F06

M04

M06

M08

M10

P08

S06

S08

55x78

66x118

78x98

78x118

78x140

78x160

94x140

114x118

114x140
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CONTINENT

LIETUS ŪDENS
NOTEKSISTĒMAS

349
1000

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „RAIKO” pārstāvis Latvijā

RAIKO – lietus ūdens noteku sistēmas, kuras ir ideāli piemērotas jebkuram jumtam. Ilggadējā pieredze, ciešā
sadarbībā ar klientiem un noteksistēmu uzstādītājiem, palīdz mums radīt mūsdienīgas un pašpietiekamas sistēmas
elementus. Visi, pat vismazākie elementi noteksistēmā RAIKO, ir optimāla tehnoloģiskā risinājuma atlases rezultāts.
Katras detaļas unikalitāte ir aizsargāta ar patentu.
Noteksistēmas RAIKO komponenti ir izgatavoti no
augstas kvalitātes tērauda, biezumā 0,6 mm ar aukstās
tērauda lokšņu velmēšanas metodi. Tērauds ir divpusēji
cinkots ar 275 g/m² biezu slāni un pārklāti no abām pusēm
ar polimēru pārklājumu Prelaq Nova (2x35 mikroni). Šim
pārklājumam raksturīga ir ļoti gluda virsma un krāsu
stabilitāte, kā arī augsta korozijas, atmosfēras nokrišņu un
netīrumu pretestība, kā rezultātā ievērojami palielinās
noteksistēmas ekspluatācijas laiks. Noteksistēmas RAIKO
kopšana samazinās līdz gružu tīrīšanai no teknes, pateicoties
Prelaq Nova pārklājuma unikālajām īpašībām.

tērauds 0.6 mm
cinkojums
pasivēšanas slānis
grunts slānis
daudzslāņu polimērs

Laminētie trīs slāņu šindeļi CONTINENT – vēl
viens solis ceļā uz individualitāti un unikālu stilu.
Pieņemot labākās vienslāņa šindeļa īpašības, sērija
CONTINENT, bez kompromisiem, veiksmīgi reizina tās
ar trīs. Ražotāja garantija - 60 gadi!

Europe

Asia

Africa

America

RAIKO LIETUS NOTEKSISTĒMAS ELEMENTI
6
1
7

10
2
11

3
4
5

12
11

17a
13
17
8

16

1.

Tekne

2.

Īsais teknes āķis

3.

Vidējā garuma teknes āķis 75mm

4.

Garais teknes āķis 210mm

JAZZ

5.

Pagarinātais teknes āķis 325 mm

6.

Teknes savienotājs

7.

Universālais teknes nobeigums

8.

Teknes iekšējais stūris 90° (135°)

9.

Teknes ārējais stūris 90° (135°)

10.

Piltuve (konektors)

11.

Notekcaurules izliekums 60°

12.

Savienojuma caurule

13.

Trejgabals

14.

Notekcaurule

Mājas, kas klātas ar JAZZ bitumena dakstiņiem, iztur visus dabas stihiju uzbrukumus, un jumti arī
pēc desmitiem gadu nezaude labo izskatu un sekmīgi pilda aizsargfunkciju.
335
1000

Alicante

Barcelona

COUNTRY

15.

Apakšējāis notekcaurules izliekums

16.

Notekcaurules stiprinājums, pieskrūvējams

17.

Notekcaurules stiprinājums, ar dībeli

JAZZ arhitektūras stila mīkstais dakstiņu segums speciāli radīts ar nolūku, lai Jūsu jumta segums
izskatītos kā koka skaidu jumts. Šo dakstiņu krāsas īpašības, to dziļums un struktūra, kas rada
telpiskuma iespaidu, panākti ar JAZZ specialo krāsu gammu „dabas toni”, kas Jūsu jumtu padara
atsķirīgu no citiem. Ražotāja garantija - 50 gadi!

Castilla

Corrida

Indigo

Sevilla

Terra

Toscana

COUNTRY – jaunā sērija divu slāņu laminētajiem šindeļiem. Paplašinot krāsu gammu, ar jauno
sēriju COUNTRY var realizēt visdažādākās arhitektūras idejas.
335

Jaunā, laminētā bitumena šindeļa, kolekcija saglabā visas labākās īpašības – ilgmūžību un
uzticamību, kā arī piedod jumtam skaistu trīsdimensiju vizuālo izskatu.

1000

Garantija sērijai COUNTRY – 35 gadi.

17a. Dībelis ar štokskrūvi 150/225/300 mm

19

9
14

18

18.

Revīzijas lūka

19.

Caurule ar uzmalu

Pieejamie izmēri noteksistēmai Raiko (tekne/
noteka) – 125/90 mm un 150/100 mm.
Noteksistēma pieejama mūsu noliktavā – nav
nepieciešams gaidīt kamēr pasūtījums tiks saražots!

15

Alabama

Arizona

Atlanta

2

001
Balta

015

044

087

434

Melna

Sudraba

Grafīta

Brūna

444

m /paka

742

Tumši brūna Ķieģeļu

758
Ķiršu

778
Vara

781
Sarkanvīna

Ohio

Ontario

Texas

Utah

DAUDZUMS IEPAKOJUMĀ

Garantija noteksistēmai RAIKO - 30 gadi.

PIEEJAMĀS KRĀSAS

Michigan

m2/palete

m2/paka

Hexagonal

3

135

Jazz

Sonata, Accord, Trio, Tango

3

108

Continent

2,6

93,6

Country

m2/palete

2

72

1,5

93,6

Kores/karnīzes šindeļu daudzums iepakojumā: 5 m²/pakā (20 t.m. karnīze vai 12 t.m. kore)

26
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BETONA un MĀLA
DAKSTIŅI

PAPILDMATERIĀLI
JUMTIEM
SIA „LATROOF Ltd” ir „MONIER” produkcijas izplatītājs

Jumts ir vissvarīgākā mājas daļa. Brīdī, kad jumts ir sācis tecēt, viss vērtīgais mājā ir apdraudēts. Jumta renovācija ir
atbildīgs uzdevums, kuru paveikt kvalitatīvi Jums palīdzēs MONIER produkcija. Nomainiet savu veco metāla vai šīfera
jumta segumu uz īstu (dakstiņu) jumtu.
Betona dakstiņiem ir milzum daudz priekšrocību attiecībā pret citiem materiāliem: šie dakstiņi ir lētāki par jebkuru
citu jumta materiālu, betona dakstiņus ir ļoti viegli montēt, un tie ir daudz ilgmūžīgāki par vieglajiem jumta segumiem.

Betona dakstiņi
Iekšējā noteka AM-110
∅ 110>75 mm

ZANDA LUX
Sarkans

Ķieģeļsarkans

Brūns

Melns

Tumši pelēks

Antīks

Viegli klājami, klasiski betona dakstiņi, kas pieejami dažādas krāsās. Jūsu izvēlei piedāvājam Zanda Lux dakstiņus
sešās krāsās. Šie dakstiņi speciāli izstrādāti mūsu skarbajam klimatam un jumta risinājums, protams, ietver arī speciālos
dakstiņus un aksesuārus.

ZANDA PROTECTOR

Iekšējā noteka
SureFix

Iekšējā noteka
un pretgružu siets
∅ 90/100/110 mm h 250 mm

OSB 3
MITRUMIZTURĪGĀS PLĀKSNES
OSB 3 mitrumizturīgās plāksnes

Sarkans

Ķieģeļsarkans

Brūns

Grafītpelēks

ir koksnes plātņu materiāls ar augstiem izturības
rādītājiem un labu cenas un veiktspējas attiecību.

Melns

Šis unikālais dakstiņu pārklājums ļaus jumtam izskatīties kā tikko uzklātam daudz ilgāku laiku. Tas aizsargā dakstiņus
no sūnām un aļģiem, kā arī no UV stariem. Zanda Protector dakstiņiem ir skaista, piesātināta krāsa, kas akcentē kvalitāti
un harmonisko tēlu.

Māla dakstiņi
DANTEGL

Iekšējā noteka CM-110
∅ 110 mm

VITTINGE

NOVA

RUBIN

Klasiski māla dakstiņi, kas veidoti pēc skandināvu būvniecības tradīcijām. To unikālā krāsa un struktūra ir īpaši
iecienīta ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Izcili piemeroti jumtu segumu maiņai un jaunceltnēm vēsturiskā stilā. Šiem
dakstiņiem ir ilgs mūžs – laika gaitā tie paliek aizvien skaistāki.

TEHNISKIE PARAMETRI
Kopējais Kopējais
Attālums
Darba
Svars, Iepak., Daudzums Patēriņš,
garums, platums, starp latām, platums, kg/gab. gab. uz paletes, gab./m²
mm
mm
mm
mm
gab.

Min.
jumta
slīpums

ZANDA

420

330

310-375

300

4,2

6

252

8,9–10,4

14°

DANTEGL

404

236

325–331

207

2,7

8

320

14,4

22°

VITTINGE

420

235

375

200

2,5

6

288

13,3

22°

P l ā k š ņ u ra žo š a n a s p ro c e s ā i z m a n t o t a
formaldehīdu nesaturoša līme kam pateicoties
formaldehīda saturs plāksnēs ir tik cik dabīgā koksnē.
Augstie stiprības rādītāji tiek sasniegti dažādai liela
izmēra skaidas orientācijai dažādos plāksnes slāņos.
• izturīgs materiāls;
• hidrofoba SUPERFINISH virsma;
• nav plīsumu, zaru, plaisu vai citu defektu;
• ražošanas tehnoloģiskais process izslēdz
insektu vai koksnes sēnīšu klātbūtni plāksnē;
• formaldehīda saturs tik cik dabīgā koksnē;
• atlikumi vienkārši izmantojami siltumenerģijas iegūšanai;
• augsti naglu un skrūvju turēšanas rādītāji;
• viegls materiāls, tāpat kā dabīga skuju
koksne.

PIELIETOJUMS:
• grīdu konstrukcijās;
• jumtu konstrukcijās;
• sienu konsrukcijās;
• mēbeļu ražošanā;
• iepakojuma materiālu ražošanā u.t.t.

12
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PAPILDMATERIĀLI
JUMTIEM

BITUMENA ŠINDEĻI
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „Eurovent” pārstāvis Latvijā

JUMTU AKSESUĀRI

SIA „LATROOF Ltd” ir „GAF” produkcijas izplatītājs

Kompānija GAF® dibināta 1886. gadā. Uz šo brīdi GAF Materials Corporation, kuras galvenā mītne atrodas Wayne, New Jersey , ASV,
ir lielākā jumta materiālu ražotāja. Kompānijai pieder 26 rūpnīcas, kuras nodarbina vairāk kā 3300 darbiniekus. Pārdošanas apjoms
sasniedz 3 miljardus ASV dolāru.
GAF Materials Corporation jau daudzus gadus diktē stilu jumta seguma
materiāliem un ar saviem sasniegumiem šajā jomā noteikusi augstus
kvalitātes standartus jumta segumam.

ПРЕИМУЩЕСТВА
PRIEKŠROCĪBAS
ROLL STANDARD

FLEX STANDARD

DZEGAS ĶEMME

DZEGAS SIETS

Kores ventilācijas lente

Līmlente dūmvadiem

Dzegas ventilēšanas elements

Slīpo jumtu dzegu pārkarēm

Rullis 310 mm x 5 m

Rullis 300 mm x 5 m

60/80/90/110 mm x 1 m

Rullis 50/80/100/150 mm x 5 m

¦ Maksimāla izturība

Labi iztur kā augstas ,tā arī zemas temperatūras.
Jumtu segums GAF netrūdēs, nerūsēs, nedrups un
neplaisās.
¦ Pārliecinoši noturīgs pret vēja slodzi

Ir atbilstošs setifikāts ASTM D3161, kas apliecina
noturību pret vēju ar ātrumu līdz 177 km / h.
¦ Lielisks dizains un formu dažādība

GAF sērijas jumta segums vizuāli atgādina koka
šindeļus, māla dakstiņus vai dabīgo šīferi.
¦ StainGuard - aizsardzība pret sūnām un pelējumu

BITUVENT

KORES BLĪVE

NOTEKAS AIZSARGREŽĢIS

Kores ventilācijas elements

Pašlīmējošā blīve no PU putām

Noteku aizsardzībai

ANTIBIRD DUO
Putnu barjera

290 mm x 1 m

60 mm x 1 m

175 mm x 600 mm

60 mm x 335 mm x 110 mm

GAF kompānija garantē, ka 10 gadu laikā uz jumta
seguma neaugs sūnas un neveidosies pelējums.
¦ Pagarinātais garantijas laiks

Salīdzinot ar parasto bitumena jumta segumu.
¦ *Videi draudzīgs produkts

LENTES PLĒVJU LĪMĒŠANAI

Barckwood

Hickory

Shakewood

Slate

Weathered
wood

Charcoal

Hunter
green

Patriot red

ALUFIX

DUO

TOPBAND

BUTYL

Divpusēja poliestera sieta lente

Vienpusēja neausta PP lente

Divpusēja butila līmlente

Vienpusēja metalizēta atstarojoša
līmlente

20 mm x 25/50 m

50 mm x 25 m

15 mm x 25 m

50/75 mm x 50 m

VENTILĀCIJA UN AIZSARDZĪBA

TEHNISKIE PARAMETRI
Garums

1000 mm

Platums

337 mm

Biezums

~ 5,6 mm

Svars
Iepakojums

BITUMENA ŠINDEĻU TIMBERLINE SLĀŅU SHĒMA
Granulas Diamond Cut™
Specifisks bitums

10,75 kg/m²

Pamatne Micro Weave®

3,05 m²

Specifisks bitums
Granulas Diamond Cut™
Specifisks bitums
Pamatne Micro Weave®

FLEXOS
Elastīga gofrēta plastmasas caurule
∅110/75 mm; 150/110 mm

Garums 600 mm

VENTOS

VENTOS FLAT

SATTOS

Plast. ventilācijas caurule jumtiem,
kuru slīpums ir no 5° līdz 45°

Plast. ventilācija jumtiem,
kuru slīpums ir no 5° līdz 45°

Antenas pāreja jumtiem,
kuru slīpums ir no 5° līdz 45°

Specifisks bitums
Līmes kārta Dura Grip™

24
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Pretvēja plēves ir parasti izmanto fasāžu konstrukcijās. Fasāžu konstrukcijās, atšķirībā no jumtiem, viss
notiek vienkāršāk. No iekšpuses vati pārklāj ar tvaika izolācijas plēvi, bet no ārpuses – ar pretvēja izolācijas
plēvi. Galvenais ir nodrošināt, lai vate un pati konstrukcija ir sausa un silta, un šīs abas plēves to arī spēj
nodrošināt.

METĀLDAKSTIŅI un
PROFILI JUMTIEM un SIENĀM
Metāla jumti ir viens no izplatītākajiem jumtu seguma veidiem Latvijas teritorijā. Metāla jumtu segumi plašo
pielietojumu mūsu būvniecībā ieguvuši pateicoties tādām īpašībām, kā salīdzinoši zemās izmaksas, arhitektoniskā
daudzveidība, nelielais materiāla svars (svarīgs faktors pie rekonstrukcijas), vienkārša un tādejādi arī ekonomiski izdevīga
montāža. Pateicoties plašai formu un krāsu daudzveidībai, metāla jumti tiek plaši pielietoti gan ēku renovācijā, gan jaunu
ēku būvniecībā.

1180
1100
1090
24

TOPDACH 100

TOPDACH WALL

WALL PROTECT 3

Trīsslāņu vēja barjera ar augstu
tvaika caurlaidību, paredzētās slīpajiem
ventilējamiem jumtiem, arī jumtiem ar
vienlaidu latojumu. Tāpat izmanto arī sienu
konstrukcijās kā īpaši labi elpojošu pretvēja
izolāciju. Tās tiek ieklātās tieši uz siltumizolācijas – nav nepieciešama ventilācijas
sprauga.

Klasiskā vēja izolācijas membrāna ar
augstu tvaiku caurlaidību, paredzēta
celtniecībā, vēja, lietus un mitruma (sienām) izolācijai dzīvojamās un industriālajās
ēkās. Nodrošina augstu tvaika caurlaidību
un vēja izolāciju.

Trīsslāņu izolācijas membrāna ar
augstu tvaiku caurlaidību, paredzēta dzīvojamo un industriālo ēku sienu izolācijai
pret vēju, lietu un mitrumu. Tās klāšanai
nav nepieciešama ventilācijas sprauga
starp membrānu un siltumizolācijas
materiālu – var būt tiešā saskarē ar
siltumizolāciju.

1160

183.3

35

L = 850 – 8200
350

40.5

30

95

18

27

77

Tvaika izolācijas plēves izmanto kā tvaika izolāciju sienām un jumtiem. Materiāls stabilizēts pret
dabīgo novecojumu un ultravioletā starojuma iedarbību. Pārlaidumi (10 cm) jāsalīmē vai jāsakausē.
Salīmēšanai ieteicams izmantot divpusējās Eurovent® DUO un Eurovent® BUTYL līmlentes.

115

Metāldakstiņi

Profils PP-45

Profils PP-20

Sedzošais platums – 1100mm

Sedzošais platums – 1020mm

Sedzošais platums – 1100mm

Metāldakstiņi veiksmīgi apvieno sevī
mūsdienu tehnoloģiju sasniegumus
un efektīvu dizainu, pateicoties īsto
dakstiņu zīmējuma imitācijai. Privātkotedžas un rūpniecības būves, tirdzniecības paviljoni un sabiedriskās
celtnes – visur metāldakstiņi atrod
pielietojumu – vai tā jauna celtniecība vai veco ēku rekonstrukcija.

Profilēto segumu PP-45 izmanto
cehu, noliktavu, tirdzniecī bas
paviljonu, angāru, kotedžu, dārza un
vasaras mājiņu sienu un jumtu būvē.
Profilēto segumu sienām un jumtiem
var pielietot kā vecu ēku segumu
atjaunošanai, tā arī jaunu rūpniecisku un lauksaimniecisku būvju
celtniecībā.

Profilklājs plaši tiek izmantots par
jumta seguma materiālu dzīvojamajām un ražošanas ēkām, angāru,
nojumju, noliktavu, glabātavu,
tirdzniecības paviljonu un kiosku,
visu veidu ražošanas cehu, pagaidu
un pastāvīgo nožogojumu, iekštelpu
starpsienu būvniecībā, arī kā apdares
paneļus.

545

520

5

135
58
40

25

24
320

960

Valcprofils

Klassika-A

Nesošais profils BTR 135

Sedzošais platums – 545mm

Sedzošais platums – 520mm

Sedzošais platums – 960mm

Viens no drošākajiem metāliskajiem
jumta segumiem šodien – ielokots
jumta segums. Par ielokotiem sauc
segumus no lokšņu un ruļļu cinkotā
tērauda (kā ar polimēra pārklājumu,
tā arī bez), kā arī segumus no krāsainiem metāliem. Ielokotie segumi –
tie ir metāliski segumi, kuros seguma
atsevišķu elementu savienojums
izpildīts ar ieloku palīdzību.

Ielokotais jumta segums ir viens no
drošākajiem un praktiskākajiem, bet
galvenais – lētākajiem jumta segumiem, kas izturējuši laika pārbaudi
un tāpēc guvuši plašu izplatību.

Nesošie profili paredzēti metāla
pārjumju, jumta seguma un citu
nesošo konstrukciju veidošanai.
Profilēto segumu BTR 135 parasti
izmanto cehu, noliktavu, tirdzniecības paviljonu, un angāru jumtu
būvē.

DB

EUROVENT
AKTIV

EUROVENT
STANDART ALU

Klasiska, polietilēna izolācijas plēve,
kuru izmanto kā tvaika izolējošu slāni
jumtu, sienu un grīdu konstrukcijās.
Polietilēns nodrošina augstu ugunsdrošību
un izturību pret tādiem vides faktoriem kā
– sniegs, lietus, putekļi utt.

Divslāņu aktīva membrāna, paredzēta sienu un mansardu izolācijai no tvaika un
mitruma. Pateicoties uzlabotajam sastāvam
un maināmam lielumam Sd, membrāna
ļauj novadīt mitrumu no bēniņiem
termoizolācijas virzienā, kā arī pārmērīga
mitruma pārliekumu no izolācijas bēniņu
virzienā.

Trīsslāņu, armēta tvaika izolācijas
plēve ar alumīnija slāni, paredzēta sienu
un mansardu izolācijai no ūdens tvaikiem
un mitruma. Ideāli aizsargā siltumizolāciju
no ūdens tvaiku iekļūšanas tajā no ēkas
iekšpuses.

Antikondensāta plēves izmanto ka slīpo, siltināto jumtu hidroizolāciju. Antikondensāta plēves tiek
ieklātas jumtos, kur iekšpusē ir lielāks siltums nekā ārpusē (siltinātajos jumtos), bet īpaši populāra to
izmantošana ir zem metāla jumtiem, kur veidojas daudz kondensāta un rodas nepieciešamība pasargāt
jumta konstrukcijas un siltumizolāciju no mitruma uzkrāšanās.
EUROVENT
ANTICON
110/130

EUROVENT
STANDART N

EUROVENT
SILVER N

Vairākslāņu antikondensāta plēve,
izolācijas nodrošināšanai tieši zem jumta
seguma. Sastāv no polietilēna plēves,
polipropilēna sieta un polipropilēna
audekla, kurš nodrošina mitruma
pārpalikumu absorbciju.

Trīsslāņu, armēta plēve. Ieklājot,
nepieciešama ventilācijas sprauga starp
plēvi un siltumizolāciju. Neizmanto
jumtiem ar vienlaidu latojumu.

Divslāņu, armēta plēve ar augstu
tvaika caurlaidību. Izmantojot siltinātām
konstrukcijām, jāsaglabā ventilācijas
sprauga starp plēvi un siltumizolāciju (ne
mazāk kā 5 cm). Neizmanto jumtos ar
vienlaidus latojumu.

14
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PAPILDELEMENTI

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „Eurovent” pārstāvis Latvijā

Eurovent – vācu kvalitāte un tehnoloģija
Eurovent materiāli tiek izgatavoti, izmantojot jaunākos tehnoloģiju sasniegumus un iesaistot labākos nozares
ekspertus. Produktu ražošanā tiek izmantotas labākās, tirgū pieejamās izejvielas, un ražošanas procesa stingrā kontrole
nodrošina šo izolācijas materiālu augsto kvalitāti, kā arī uzticamu, drošu un efektīvu izmantošanu, un tos augsti novērtē
jumiķi un citi būvniecības speciālisti.

Difūzijas membrānas ir tā sauktās kombinētās plēves, kas apvieno sevī
īpašības, kas nodrošina gan hidroizolācijas, gan pretvēja izolācijas funkcijas. Šīs plēves ir
„elpojošās", proti, nodrošina to pašu, ko parastās pretvēja plēves, taču nelaiž cauri ūdeni,
veicot arī hidroizolācijas plēvju funkcijas.
TOPDACH 100/125/135
Trīs slāņu membrānas ar augstu tvaika caurlaidību, paredzētās
slīpajiem ventilējamiem jumtiem, arī jumtiem ar vienlaidu latojumu. Tāpat
izmanto arī sienu konstrukcijās kā īpaši labi elpojošu pretvēja izolāciju. Tās tiek
ieklātās tieši uz siltumizolācijas, nav nepieciešama ventilācijas sprauga starp
membrānu un siltumizolāciju.

7

Firma "Latroof Ltd." izgatavo un
piegādā komplektā ar profilēto segumu un
metāldakstiņiem visus sienu vai jumtu
pārseguma montāžai nepieciešamos
papildelementus, tādus kā kore, satekne,
sniega barjeras, pārejas un daudz ko citu,
bez kā nevar iztikt neviens jumts.

EUROVENT MAXI
PREMIUM klases trīs slāņu tvaiku caurlaidīga jumta membrāna slīpiem
ventilējamiem jumtiem. Rekomendēta jumtiem ar vienlaidu latojumu, kā arī
jumta remontam. Membrānai piemīt paaugstināta izturība pret plīšanu un
stiepšanos. Paredzēta uzklāšanai tieši uz siltumizolāciju, nav nepieciešama
ventilācijas sprauga starp membrānu un siltumizolāciju.

50

12

2

4

11

5

13
14

16

15

106

2

10

Karnīze

30

10

10

Lāsene

20
146

3

1
3

6

1

10

9

Papildelementi kalpo ne tikai lai piedotu
ēkas jumtam sevišķu koloritu, bet arī papildus
aizsardzībai pret mitruma iekļūšanu telpā.
Papildelementus pēc jūsu vēlēšanās var
izgatavot no tā paša materiāla, no kura
izgatavotas profilētās loksnes. Tādējādi
papildelementi būs tādā pašā krāsā, kā jumta
segums. Tas piedos jūsu jumtam nobeigtības
izskatu. Lai radītu jumta individuālo dizainu
jūs varat izvēlēties jebkuras krāsas papildelementus no piedāvātajiem. Pēc jūsu
speciālā pasūtījuma mēs varam ātri izgatavot
jebkurus papildelementus.

96

EUROVENT CLASSIC
PREMIUM klases trīs slāņu tvaiku caurlaidīga jumta membrāna slīpiem
ventilējamiem jumtiem. Rekomendēta jumtiem ar vienlaidu latojumu, kā arī
jumta remontam. Tā tiek ieklāta tieši uz siltumizolācijas, t.i., nav nepieciešama
ventilācijas sprauga starp membrānu un siltumizolāciju.

8

80

146

10

10

Vējdēlis metāla jumtiem

110

10

100
20

5

10

Vējdēlis šindeļu jumtiem

Kore

70
10

10

4

10

40

70

12

100
20

6

10

Vējdēlis universālais

300

7

12

10

300

Satekne

8

10
145

145

Dekoratīva satekne

EUROVENT STRONG
PREMIUM klases četrslāņu membrāna ar augstu tvaika caurlaidību,
paredzēta slīpajiem ventilējamiem jumtiem un jumtiem ar vienlaidus latojumu.
Sastāv no četriem slāņiem: 2 veidu polipropilēna šķiedras, PE sieta un
funkcionālas polipropilēna plēves. Izstrādājumiem piemīt paaugstināta izturība
pret stiepšanos.

20

150

9

10

90

130

10 45

150

Atloks

45

Sniega barjera

11

500

A
10 30

Palodze

12

900

1100

10

700
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CELTNIECĪBAS
PLĒVES

80

Jumta lūka

127

13
Tekne

150

EUROVENT SUPER
PREMIUM klases trīs slāņu tvaiku caurlaidīga jumta membrāna slīpiem
ventilējamiem jumtiem. Īpaši rekomendēta jumtiem ar vienlaidu latojumu.
Izstrādājumiem savā klasē piemīt visaugstākā izturība pret plīšanu un stiepšanos, paredzēta īpaši augstām prasībām. Tā tiek ieklāta tieši uz siltumizolācijas,
t.i., nav nepieciešama ventilācijas sprauga starp membrānu un siltumizolāciju.

150
(120)

75

14

95

150

Notekcaurule

15

16

Tekne

125
(100)

17

Notekcaurule

Pēc jūsu pasūtījuma

TEHNISKIE PARAMETRI
EVROVENT
Masa, g/m²
Tvaika caurlaidība, g/m²/24 st.
Koeficients SD, m
UV noturība, mēneši
Ruļļa izmērs, m x m

CLASSIC
120
~ 3000
0,02
~4
50 x 1,5

MAXI
140
~ 3000
0,02
~4
50 x 1,5

STRONG
160
~ 3000
0,02
~4
50 x 1,5

SUPER
170
~ 3000
0,02
~4
50 x 1,5

RAL8017

RAL8019

RAL3005

RAL3009

RAL3011

RAL7004

RAL7016

RAL7035

RAL6005

RAL6020

RAL1014

RAL1015

RAL5005

RAL9006

RAL9007

RAL9010

RR32

RR20

RR21

RR23

22
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MODUĻU
METĀLA DAKSTIŅI

APSTRĀDE
Dēlīšus var viegli apgriezt vai sazāģēt,
izmantojot instrumentus no cietiem sakausējumiem.
Lielāku platību apstrādei iesakām izmantot ripzāģus ar
dimanta diskiem.

KVALITĀTES LĪDERIS
kopš 1991. gada

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „BudMat” pārstāvis Latvijā

Moduļu metāla dakstiņi Venecja –
unikāla patentēta „paškalibrējoša jumta seguma” sistēma. Tā tiek izgatavota no Premium klases tērauda, kas
sertificēts saskaņā ar standartiem PN-EN 14195 un PN-EN 13964. Patentētajiem polimēra segumiem ir augsta noturība
pret koroziju, ultravioleto staru iedarbību un laika apstākļiem. Moduļu metāla dakstiņu pamats ir karsti cinkota tērauda
loksne ar paaugstinātu izturību, kur cinka seguma masa ir ne mazāka par 275 g/m² (tāpēc mehāniskas griešanas gadījumā
griezumu vietas nav pakļautas korozijai).

MONTĀŽA
1. Nesošais horizontālais latojums.
Izmēri ≥ 50 mm x 30 mm, attālums starp horizontālajām latām ≤ 600 mm.
2. Latojuma stiprināšana.
Atkarībā no sienas pamatnes latojums tiek stiprināts,
izmantojot skrūves kokam un dībeļus. Attālums ≤ 800
mm.

Patentēta loksnes
priekšējās malas forma

3. Siltumizolācija.
Siltumizolācija tiek stiprināta pie sienas pamatnes ar
dībeļiem.

Cietības šķautņu elementu
papildu formēšana
Rūpnīcas
montāžas
caurumi

METĀLA DAKSTIŅU VENECJA PRIEKŠROCĪBAS
¦ novatoriskais dizains un forma, kas atgādina klasiskos keramikas dakstiņus, ļauj panākt visa jumta seguma

„monolītuma” efektu, bez vizuāli redzamiem – gan gareniskiem, gan arī šķērseniskiem – moduļu savienojumiem, ko
nodrošina loksnes ideālā ģeometrija un patentētās noslēgto savienojumu tehnoloģijas
¦ moduļu metāla dakstiņu forma izstrādāta tā, lai uzlabotu gaisa cirkulāciju telpā zem jumta seguma, palielinot tvaiku

izvadīšanas apjomu, kā rezultātā tiek samazināta kondensāta veidošanās uz metāla dakstiņu apakšējās virsmas un šī
mitruma ietekme uz koka konstrukcijām un latojumu
¦ paātrināts un vienkāršots montāžas process, jo montāžas atveres sagatavotas jau iepriekš
¦ ekonomisks un izdevīgs risinājums: patentētā metāla dakstiņu loksnes forma ļauj samazināt atgriezumus vairāk par

20 % (salīdzinot ar standarta tērauda segumiem)
¦ latojuma standarta solis – 350 mm
¦ savienojams ar visiem Eiropas ražotāju jumta segumu standarta aksesuāriem

736

1150
350

4. Nesošais vertikālais latojums.
Savienot vertikālo un horizontālo latojumu krustojuma vietās ar diviem savienotājelementiem. Ja
siltumizolācija netiek izmantota, nesošo vertikālo
latojumu var stiprināt tieši pie sienas pamatnes.
Vertikālā latojuma latu platums ir ne mazāks par 50
mm, horizontālo dēļu savienojuma vietās platumam
jābūt vismaz 70 mm. Optimāls attālums normālā vēju
zonā ir 600 mm (ja mājas augstums ir līdz 8 m).

4

2

3

1

5. Cokola profils un distancers.
Distances elements (10 mm biezs un 30 mm plats) un
cokola profils tiek stiprināti ar nerūsējoša tērauda
naglām.
6. Lenta salaidumiem.
Melna alumīnija vai E P D M gumijas lenta
salaidumiem, kas paredzēta to ilgstošai aizsardzībai
pret atmosfēras iedarbību, tiek stiprināta uz latām.
(Platā lente salaidumiem = latojuma platums + 10
mm.)
7. Šķiedrcementa saidings Cedral.
Neieskrūvējiet bultskrūves ļoti stingri. Iesakām
izmantot elektrisko skrūvgriezi ar regulējamu slodzi un
nerūsējoša tērauda pašgriezošās skrūves ar
pašgremdējošu galviņu. Pirms tam ieteicams izurbt
caurumu 3 mm diametrā. Attālums no malas līdz

1190 - 1197

230

Apstrādei piemēroti jebkuru ražotāju izgatavoti
finierzāģi ar ķīli Bosch T141 HM vai ķīli, kas paredzēts
tieši šķiedrcementa griešanai.

350

35
35
31

IESAKĀM IZMANTOT ARĪ
TEHNISKIE PARAMETRI
Loksnes kopējais platums, lietderīgais, mm
Loksnes kopējais garums, lietderīgais, mm
Viļņa solis, mm
Viļņa platums, mm
Viļņa augstums, mm
Pakāpiena augstums, mm
Kopējais augstums, mm
Loksnes lietderīgais laukums, m²
Loksnes svars, kg

1 190–1 195 / 1 150
736 / 700
350
230
26
35
61
0,805
3,7

• Dažādu jumta konstrukciju apdarei, piemēram
jumta karnīzem, vēja kastēm un frontoniem.
• Žogu konstrukcijās.

7

6

5

MATERIĀLA PATĒRIŅŠ
Lietderīgais laukums
Cedral

0,576 m²/saidings, ar 30 mm pielaidi
6,25 m/m² (1,74 saidings/m²)

Cedral bultskrūves

~17 gab./m²

Lente salaidumiem:

~1,9 t. m/m²
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Tā kā rūpnīcas apstākļos ir nodrošināts precīzs
loksnes kalibrējums, saliekot jumta segumu, tiek
panākta precīza un ideāla visu metāla dakstiņu lokšņu
piekļaušanās vienai pie otras, bet patentētā loksnes
priekšējās malas forma ir ļāvusi palielināt moduļa
cietību.

ŠĶIEDRCEMENTA FASĀDES
PANEĻI
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „ETERNIT Baltic” ekskluzīvais pārstāvis Latvijā

Kāpēc saidings „Cedral” ir lielisks risinājums Jūsu mājai?
Saidings „Cedral” ir šķiedrcementa paneļi Jūsu mājas fasādei. Šķiedrcements piešķir paneļiem īpašības, kas padarīs
Jūsu māju drošāku un skaistāku. Arī ja netiks pievērsta īpaša uzmanība fasādes kopšanai, Jūsu māja tāpat izskatīsies solīdi
un smalki.

TEHNISKIE PARAMETRI
Materiāls:

šķiedrcements

Blīvums:

1,30 g/cm³

Siltumvadītspēja:

A2 (nedegošs) saskaņā ar DIN 4102

Lieces rādiuss:

> 12 m

Dēlīšu daudzums vienā paletē:

144 gab. (lietderīgais laukums 83 m²)

Izturīgs pret
temperatūras
izmaiņām.

Aukstumizturīgs.

Moduļu metāla dakstiņiem Venecja ir visefektīvākais moduļa lietderīgais laukums tirgū – 0,805 m²,
tas ļauj būtiski saīsināt montāžas laiku, nodrošinot
ātru un nekļūdīgu salikšanu.
Patentētā metāla dakstiņu moduļa forma ļauj
viegli un ērti veikt gatavā jumta seguma daļas
demontāžu, piemēram, mansarda logu montāžai
pietiek tikai noņemt vienu moduli.

ap 0,19 W/m.K

Būvmateriālu klase:

Ideālā loksnes ģeometrija un patentētās noslēgto savienojumu tehnoloģijas nodrošina visa jumta
seguma „monolītuma” efektu bez vizuāli redzamiem –
gan gareniskiem, gan arī šķērseniskiem – moduļu
savienojumiem.

Izturība pret
pelējumu, trūdēšanu
un kaitēkļiem.

Mitrumizturīgs.

Ērta montāža.

Izturīgs pret sārmu
un skābju iedarbību.

PIEEJAMĀS KRĀSAS
Nedeg.

Ekoloģiski tīrs.

X-MATT

gadu
garantija

Saidings „Cedral” – risinājums tiem, kas meklē ilgmūžīgu un estētisku fasādi
¦ Produkts viegli montējams: pēc konsultācijas Jūs varēsiet patstāvīgi uzstādīt saidingu.
¦ Saidings ir ilgmūžīgs, ar 10 gadu garantiju.

015 Melna

455 Grafīta

757 Ķiršu

742 Ķieģeļu

9005 Melna

7024 Grafīta

384 Brūna

¦ Šķiedrcements, no kura ir izgatavoti Cedral apdares dēlīši, atbilst mūsdienu prasībām, tam ir lieliska izturība pret vides

iedarbību, tāpēc šis produkts kalpos Jums ilgu laiku.
¦ Materiāls ir izturīgs pret mehānisko iedarbību, neplaisā, nedrūp, nesairst.
¦ Neprasa īpašu kopšanu, nav nepieciešams pastāvīgi pārkrāsot, mazgāt. Visus putekļus no fasādes nomazgās lietus.
¦ Nedegošs materiāls, klase A2-s1, d0, tāpēc ugunsgrēka gadījumā palīdzēs apturēt uguns izplatīšanos.
¦ Materiāla īpašības nodrošina fasādes iekšējo ventilāciju, tāpēc iekšā nebūs mitruma un pelējuma.

Plaša krāsu gamma, var izvēlēties segumu ar fakturējošu vai līdzenu virsmu. Saidings Cedral ir ilgmūžīgs, estētisks,
drošs un videi draudzīgs Jūsu fasādes risinājums.

gadu
garantija

ZEMES sērija

C11

C03

C14

C55

CL105

C30

CL104

C32

C01

IEPAKOJUMS, LOĢISTIKA, UZGLABĀŠANA
C51

C05

C52

C56

C53

C54

C50

MEŽA sērija

C07

C02

8017 Brūna

C61

MINERĀLU sērija

C00

D-MATT

C08

C57

C58

C59

C60

OKEĀNA sērija

C04

BL21

Metāla dakstiņi Venecja tiek iepakoti uz koka paletēm šādos izmēros –
1210 x 810 х 920. Vienas paletes ietilpība ir 350 gab. vai 281,75 m² lietderīgā
jumta seguma, un tā tiek komplektēta, pievienojot īsu montāžas instrukciju. 1
paletes svars ir 1320 kg.
Izstrādājuma aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, transportēšanas
laikā vai uzglabājot noliktavā, iepakojot tiek izmantotas speciāli izveidotas
putuplasta starplikas, kas atdala kārtas ik pa 35 moduļiem. Papildus aizsardzībai
ir kartona stūri un stiprināts augšējais vāks no putuplasta.
Palete ir pilnībā aptīta ar aizsargājošu polietilēna termoplēvi, kas novērš
ūdens un putekļu iekļūšanu iepakojumā.

C06

C10

C62

C15

C18

C19

C31

20
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PVC MEMBRĀNAS un
TVAIKA IZOLĀCIJA

RUĻĻVEIDA
BITUMENA MATERIĀLI
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

PVC HIDROIZOLĀCIJAS MEMBRĀNAS

Koncerna TECHNONICOL rūpnīcās ražo plaša spektra ruļļveida polimēr-modificēto bitumena jumta un
hidroizolācijas materiālus. Ruļļu materiālu ražošanā uz izturīga pamatnes (poliestera, stiklšķiedras vai stiklauduma) no
abām pusēm tiek uzklāts polimēru bitumena maisījums. Atkarībā no materiāla nozīmes, materiāla virsma var būt pārklāta
ar aizsargkārtu, kas sastāv no polietilēna plēves, smiltīm vai slānekļa granulām.
Ražošanas laikā bitumenam pievieno speciālas vielas (polimērus) – stirola-butadiēna-stirola elastomēru (SBS) vai
ataktisko polipropilenu (APP). Tas ļauj sasniegt ļoti labu fizikālo, mehānisko īpašību kopumu, kā arī ilgmūžību.
Materiālam, kas modificēts ar SBS, ir ļoti laba lokanība, ar šiem materiāliem var stādāt arī ziemas pieriodā, līdz pat –25ºC
temperatūrā. APP modificetiem materiāliem ir labākā karstumizturība, līdz +130ºC, ar šiem materiāliem vieglāk strādāt
vasarā.

Augsta mehāniska
Izturība.

Teicama elastība,
t.sk. pazeminātās
temperatūrās.

Izturība pret atmosfēras
iedarbību.

Izturība pret UV stariem.

Nekaitīgs
ekosistēmai.

Pārstrādājams.

Mehāniski stiprināms.

Šuvjes kausē
izmantojot karstu gaisu.

LOGICROOF V-RP

Slēptās izmaksas jeb kā ietaupīt uz jumta vai hidroizolācijas ierīkošanas
Izvēlieties augstas kvalitātes un izturīgus materiālus! Pircējs ne vienmēr domā par iespējamām slēptajām
izmaksām, kas var būt, izmantojot lētu, bet īslaicīgu materiālu, un izmaksas, kas tajā pašā laikā var būt ievērojamas.
Piemēram, JUMTS: Sākotnēji taupot naudu uz materiāliem, īpašniekam būs nepieciešams nākamos 5-7 gadus
tērēt lielas naudas summas un laiku uz remonta darbiem. Tajā pašā laikā būs jāmaksā ne tikai jaunu materiālu, bet arī par
jumta remonta darbiem, un nopludināto augšējo stāvu remontiem. Lētu materiālu izmantošana noved pie smagu
vairākslāņu “pīrāgu” veidošanās uz jumta un neatrisina noplūdes problēmu
Piemēram, PAMATI: sliktas kvalitātes hidroizolācija ar 10 gadu kalpošanas laiku novedīs pie tā, ka materiāls
pārstās kalpot .Vairumā gadījumu veikt lētu vietējo remontu nav iespējams dēļ grūtās piekļūšanas pie pamatu ārējas
hidroizolācijas. Bet veikt jaunu hidroizolācijas ierīkošanu pilnībā izmaksās milzīgas naudas

LOGICROOF V-GR

Polimera veids
Armējums
Biezums, mm
Pagarinājums, %
(EN 12311-2)
Elastība (EN 495-5)
Reakcija ar uguni
(EN 13501-1)
Arējā reakcija uz uguni
(EN 1187)
UV iedarbība (EN 1297)
Pārraušanas pretestība, N
(EN12310-2)
Ūdens necaurlaidība
(EN 1928-2 Method В)

LOGICROOF V-RP
PVC
poliesters
1.2 / 1.5 / 2.0
≥ 15

LOGICROOF V-GR
PVC
stiklaaudekls
2.4
≥ 200

-30

-25
Class E
B(roof) t1, t3
Atbilst (>5000 h)
≥ 150
Atbilst (24h/10 kPa)

PAŠLĪPOŠA TVAIKA IZOLĀCIJA AR ALUMĪNIJA FOLIJAS PĀRKLĀJUMU
TEHNOELAST

UNIFLEKS

BIPOL

ECOFLEKS

BIKROELAST
Augsta mehāniska
Izturība.

Uzkausējamie materiāli iedalās 4 klasēs: premium, biznesa, standarta un ekonomiskā. Galvenās atšķirības starp
klasēm ir kalpošanas ilgums, mehāniskās īpašības, karstum- un aukstumizturība.
TECHNOELAST ir «PREMIUM» klases materiāls ar kalpošanas ilgumu 25-30 gadi. Tehnoelast ir piemērots ēku
jumta seguma ierīkošanai, pamatu hidroizolācijai un citām konstrukcijām ar augstām uzticamības prasībām dažādos
klimatiskās apstākļos. Tehnoelasta stihija – polārās nakts aukstums un patstāvīgs gruntsūdens spiediens. Tehnoelastu
izmanto tur, kur citi materiāli nespēj nodrošināt nepieciešamo aizsardzību no ūdens. Tehnoelasts ir vienmēr tur, kur ir
realizēti visnopietnākie un ambiciozie būvniecības projekti. Tehnoelast it tur, kur ir vajadzīga visaugstākās klases
aizsardzība.
UNIFLEKS ir «BIZNESA» klases materiāls ar kalpošanas ilgumu 15-20 gadi. Mūsdienīgo būvniecības projektu
realizēšana prasa visjaunāko materiālu un tehnoloģiju pielietošanu. Unifleksa izmantošana ļauj ātri un efektīvi risināt ēku
hidroizolācijas uzdevumus. Unifleks ir piemērots ēku, ka arī citu konstrukciju jumta seguma ierīkošanai dažādos
klimatiskās apstākļos.
BIPOL ir «STANDARTA» klases materiāls ar kalpošanas ilgumu 10-15 gadi. Bipol materiāls ir piemērots jumtu ar
nelielu aizspriedumu ierīkošanai, ka arī ēku pamatu hidroizolācijai. Augstās SBS-bitumu saķeres īpašības, ļauj uzkausēt
Bipolu praktiski uz jebkurām horizontālām, šķībām un vertikālām nedegošām virsmām.
BIKROELAST un ECOFLEKS ir «EKONOMISKĀS» klases materiāli ar kalpošanas ilgumu 10 gadi. Bikroelast
materiāls – ir trīs gadu kopīgas Tehnonikol un vadošo naftas pārstrādāšanās institūtu speciālistu sadarbības rezultāts.
Izmantojot speciālās piedevas bituma ražošanās procesā Tehnonikol specialisti spēja piešķirt bitumenam sastāvam
unikālus savelkošus parametrus. Bikroelast šodien ir vienīgais TechnoNicol materiāls, kura ražošanas procesā ir izmantota
šāda bituma modifikācijas tehnoloģija.

Ātra montāža .

Iztur cilvēka svaru.

Pašlīpošs materiāls.

Tvaika izolācijas Technoelast VB 500 Self priekšrocības:
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Augstāka darba ražība
• Nav jāveido pamatne tvaika izolācijai (papildus kārta
jumta konstrukcijā)
• Nav jālīmē šuves
• Nav jāveic siltumizolācijas piegriešana
• Mazāk darba posmu

¦ Viegli izveidot ideālu (hermētisku) tvaika izolāciju
¦ • Palīpošs materiāls nodrošina šuvju hermētiskumu
¦ • Pasarga no ūdens nokļūšanas uz metāla nesošā profila
¦
¦
¦
¦
¦

Zemākas izmaksas
• Nav nepieciešama papildus siltumizolācijas materiāla kārta
• Neveidojās atgriezumi veidojot tvaika izolācijas pamatni
• Nav jāveic šuvju papildus salīmēšana
• Zemākas darba spēka izmaksas

¦ Mehāniski izturīga
¦ • Var staigāt veicot siltumizolācijas ieklāšanu

¦
¦
¦
¦
¦

Jumta konstrukcija atbilst LBN 002-15. Sd=1000
• Izmantojams polimēr-bituma jumta segumiem
• Izmantojams polimēro membrānu jumtos
• Var izmantot ēkās ar paaugstinātu mitrumu
• Līdz minimumam samazināts kondensāta risks
jumtakonstrukcijās
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PVC MEMBRĀNAS un
TVAIKA IZOLĀCIJA

RUĻĻVEIDA
BITUMENA MATERIĀLI
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

PVC HIDROIZOLĀCIJAS MEMBRĀNAS

Koncerna TECHNONICOL rūpnīcās ražo plaša spektra ruļļveida polimēr-modificēto bitumena jumta un
hidroizolācijas materiālus. Ruļļu materiālu ražošanā uz izturīga pamatnes (poliestera, stiklšķiedras vai stiklauduma) no
abām pusēm tiek uzklāts polimēru bitumena maisījums. Atkarībā no materiāla nozīmes, materiāla virsma var būt pārklāta
ar aizsargkārtu, kas sastāv no polietilēna plēves, smiltīm vai slānekļa granulām.
Ražošanas laikā bitumenam pievieno speciālas vielas (polimērus) – stirola-butadiēna-stirola elastomēru (SBS) vai
ataktisko polipropilenu (APP). Tas ļauj sasniegt ļoti labu fizikālo, mehānisko īpašību kopumu, kā arī ilgmūžību.
Materiālam, kas modificēts ar SBS, ir ļoti laba lokanība, ar šiem materiāliem var stādāt arī ziemas pieriodā, līdz pat –25ºC
temperatūrā. APP modificetiem materiāliem ir labākā karstumizturība, līdz +130ºC, ar šiem materiāliem vieglāk strādāt
vasarā.

Augsta mehāniska
Izturība.

Teicama elastība,
t.sk. pazeminātās
temperatūrās.

Izturība pret atmosfēras
iedarbību.

Izturība pret UV stariem.

Nekaitīgs
ekosistēmai.

Pārstrādājams.

Mehāniski stiprināms.

Šuvjes kausē
izmantojot karstu gaisu.

LOGICROOF V-RP

Slēptās izmaksas jeb kā ietaupīt uz jumta vai hidroizolācijas ierīkošanas
Izvēlieties augstas kvalitātes un izturīgus materiālus! Pircējs ne vienmēr domā par iespējamām slēptajām
izmaksām, kas var būt, izmantojot lētu, bet īslaicīgu materiālu, un izmaksas, kas tajā pašā laikā var būt ievērojamas.
Piemēram, JUMTS: Sākotnēji taupot naudu uz materiāliem, īpašniekam būs nepieciešams nākamos 5-7 gadus
tērēt lielas naudas summas un laiku uz remonta darbiem. Tajā pašā laikā būs jāmaksā ne tikai jaunu materiālu, bet arī par
jumta remonta darbiem, un nopludināto augšējo stāvu remontiem. Lētu materiālu izmantošana noved pie smagu
vairākslāņu “pīrāgu” veidošanās uz jumta un neatrisina noplūdes problēmu
Piemēram, PAMATI: sliktas kvalitātes hidroizolācija ar 10 gadu kalpošanas laiku novedīs pie tā, ka materiāls
pārstās kalpot .Vairumā gadījumu veikt lētu vietējo remontu nav iespējams dēļ grūtās piekļūšanas pie pamatu ārējas
hidroizolācijas. Bet veikt jaunu hidroizolācijas ierīkošanu pilnībā izmaksās milzīgas naudas

LOGICROOF V-GR

Polimera veids
Armējums
Biezums, mm
Pagarinājums, %
(EN 12311-2)
Elastība (EN 495-5)
Reakcija ar uguni
(EN 13501-1)
Arējā reakcija uz uguni
(EN 1187)
UV iedarbība (EN 1297)
Pārraušanas pretestība, N
(EN12310-2)
Ūdens necaurlaidība
(EN 1928-2 Method В)

LOGICROOF V-RP
PVC
poliesters
1.2 / 1.5 / 2.0
≥ 15

LOGICROOF V-GR
PVC
stiklaaudekls
2.4
≥ 200

-30

-25
Class E
B(roof) t1, t3
Atbilst (>5000 h)
≥ 150
Atbilst (24h/10 kPa)

PAŠLĪPOŠA TVAIKA IZOLĀCIJA AR ALUMĪNIJA FOLIJAS PĀRKLĀJUMU
TEHNOELAST

UNIFLEKS

BIPOL

ECOFLEKS

BIKROELAST
Augsta mehāniska
Izturība.

Uzkausējamie materiāli iedalās 4 klasēs: premium, biznesa, standarta un ekonomiskā. Galvenās atšķirības starp
klasēm ir kalpošanas ilgums, mehāniskās īpašības, karstum- un aukstumizturība.
TECHNOELAST ir «PREMIUM» klases materiāls ar kalpošanas ilgumu 25-30 gadi. Tehnoelast ir piemērots ēku
jumta seguma ierīkošanai, pamatu hidroizolācijai un citām konstrukcijām ar augstām uzticamības prasībām dažādos
klimatiskās apstākļos. Tehnoelasta stihija – polārās nakts aukstums un patstāvīgs gruntsūdens spiediens. Tehnoelastu
izmanto tur, kur citi materiāli nespēj nodrošināt nepieciešamo aizsardzību no ūdens. Tehnoelasts ir vienmēr tur, kur ir
realizēti visnopietnākie un ambiciozie būvniecības projekti. Tehnoelast it tur, kur ir vajadzīga visaugstākās klases
aizsardzība.
UNIFLEKS ir «BIZNESA» klases materiāls ar kalpošanas ilgumu 15-20 gadi. Mūsdienīgo būvniecības projektu
realizēšana prasa visjaunāko materiālu un tehnoloģiju pielietošanu. Unifleksa izmantošana ļauj ātri un efektīvi risināt ēku
hidroizolācijas uzdevumus. Unifleks ir piemērots ēku, ka arī citu konstrukciju jumta seguma ierīkošanai dažādos
klimatiskās apstākļos.
BIPOL ir «STANDARTA» klases materiāls ar kalpošanas ilgumu 10-15 gadi. Bipol materiāls ir piemērots jumtu ar
nelielu aizspriedumu ierīkošanai, ka arī ēku pamatu hidroizolācijai. Augstās SBS-bitumu saķeres īpašības, ļauj uzkausēt
Bipolu praktiski uz jebkurām horizontālām, šķībām un vertikālām nedegošām virsmām.
BIKROELAST un ECOFLEKS ir «EKONOMISKĀS» klases materiāli ar kalpošanas ilgumu 10 gadi. Bikroelast
materiāls – ir trīs gadu kopīgas Tehnonikol un vadošo naftas pārstrādāšanās institūtu speciālistu sadarbības rezultāts.
Izmantojot speciālās piedevas bituma ražošanās procesā Tehnonikol specialisti spēja piešķirt bitumenam sastāvam
unikālus savelkošus parametrus. Bikroelast šodien ir vienīgais TechnoNicol materiāls, kura ražošanas procesā ir izmantota
šāda bituma modifikācijas tehnoloģija.

Ātra montāža .

Iztur cilvēka svaru.

Pašlīpošs materiāls.

Tvaika izolācijas Technoelast VB 500 Self priekšrocības:
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Augstāka darba ražība
• Nav jāveido pamatne tvaika izolācijai (papildus kārta
jumta konstrukcijā)
• Nav jālīmē šuves
• Nav jāveic siltumizolācijas piegriešana
• Mazāk darba posmu

¦ Viegli izveidot ideālu (hermētisku) tvaika izolāciju
¦ • Palīpošs materiāls nodrošina šuvju hermētiskumu
¦ • Pasarga no ūdens nokļūšanas uz metāla nesošā profila
¦
¦
¦
¦
¦

Zemākas izmaksas
• Nav nepieciešama papildus siltumizolācijas materiāla kārta
• Neveidojās atgriezumi veidojot tvaika izolācijas pamatni
• Nav jāveic šuvju papildus salīmēšana
• Zemākas darba spēka izmaksas

¦ Mehāniski izturīga
¦ • Var staigāt veicot siltumizolācijas ieklāšanu

¦
¦
¦
¦
¦

Jumta konstrukcija atbilst LBN 002-15. Sd=1000
• Izmantojams polimēr-bituma jumta segumiem
• Izmantojams polimēro membrānu jumtos
• Var izmantot ēkās ar paaugstinātu mitrumu
• Līdz minimumam samazināts kondensāta risks
jumtakonstrukcijās
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Tā kā rūpnīcas apstākļos ir nodrošināts precīzs
loksnes kalibrējums, saliekot jumta segumu, tiek
panākta precīza un ideāla visu metāla dakstiņu lokšņu
piekļaušanās vienai pie otras, bet patentētā loksnes
priekšējās malas forma ir ļāvusi palielināt moduļa
cietību.

ŠĶIEDRCEMENTA FASĀDES
PANEĻI
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „ETERNIT Baltic” ekskluzīvais pārstāvis Latvijā

Kāpēc saidings „Cedral” ir lielisks risinājums Jūsu mājai?
Saidings „Cedral” ir šķiedrcementa paneļi Jūsu mājas fasādei. Šķiedrcements piešķir paneļiem īpašības, kas padarīs
Jūsu māju drošāku un skaistāku. Arī ja netiks pievērsta īpaša uzmanība fasādes kopšanai, Jūsu māja tāpat izskatīsies solīdi
un smalki.

TEHNISKIE PARAMETRI
Materiāls:

šķiedrcements

Blīvums:

1,30 g/cm³

Siltumvadītspēja:

A2 (nedegošs) saskaņā ar DIN 4102

Lieces rādiuss:

> 12 m

Dēlīšu daudzums vienā paletē:

144 gab. (lietderīgais laukums 83 m²)

Izturīgs pret
temperatūras
izmaiņām.

Aukstumizturīgs.

Moduļu metāla dakstiņiem Venecja ir visefektīvākais moduļa lietderīgais laukums tirgū – 0,805 m²,
tas ļauj būtiski saīsināt montāžas laiku, nodrošinot
ātru un nekļūdīgu salikšanu.
Patentētā metāla dakstiņu moduļa forma ļauj
viegli un ērti veikt gatavā jumta seguma daļas
demontāžu, piemēram, mansarda logu montāžai
pietiek tikai noņemt vienu moduli.

ap 0,19 W/m.K

Būvmateriālu klase:

Ideālā loksnes ģeometrija un patentētās noslēgto savienojumu tehnoloģijas nodrošina visa jumta
seguma „monolītuma” efektu bez vizuāli redzamiem –
gan gareniskiem, gan arī šķērseniskiem – moduļu
savienojumiem.

Izturība pret
pelējumu, trūdēšanu
un kaitēkļiem.

Mitrumizturīgs.

Ērta montāža.

Izturīgs pret sārmu
un skābju iedarbību.

PIEEJAMĀS KRĀSAS
Nedeg.

Ekoloģiski tīrs.

X-MATT

gadu
garantija

Saidings „Cedral” – risinājums tiem, kas meklē ilgmūžīgu un estētisku fasādi
¦ Produkts viegli montējams: pēc konsultācijas Jūs varēsiet patstāvīgi uzstādīt saidingu.
¦ Saidings ir ilgmūžīgs, ar 10 gadu garantiju.

015 Melna

455 Grafīta

757 Ķiršu

742 Ķieģeļu

9005 Melna

7024 Grafīta

384 Brūna

¦ Šķiedrcements, no kura ir izgatavoti Cedral apdares dēlīši, atbilst mūsdienu prasībām, tam ir lieliska izturība pret vides

iedarbību, tāpēc šis produkts kalpos Jums ilgu laiku.
¦ Materiāls ir izturīgs pret mehānisko iedarbību, neplaisā, nedrūp, nesairst.
¦ Neprasa īpašu kopšanu, nav nepieciešams pastāvīgi pārkrāsot, mazgāt. Visus putekļus no fasādes nomazgās lietus.
¦ Nedegošs materiāls, klase A2-s1, d0, tāpēc ugunsgrēka gadījumā palīdzēs apturēt uguns izplatīšanos.
¦ Materiāla īpašības nodrošina fasādes iekšējo ventilāciju, tāpēc iekšā nebūs mitruma un pelējuma.

Plaša krāsu gamma, var izvēlēties segumu ar fakturējošu vai līdzenu virsmu. Saidings Cedral ir ilgmūžīgs, estētisks,
drošs un videi draudzīgs Jūsu fasādes risinājums.

gadu
garantija

ZEMES sērija

C11

C03

C14

C55

CL105

C30

CL104

C32

C01

IEPAKOJUMS, LOĢISTIKA, UZGLABĀŠANA
C51

C05

C52

C56

C53

C54

C50

MEŽA sērija

C07

C02

8017 Brūna

C61

MINERĀLU sērija

C00

D-MATT

C08

C57

C58

C59

C60

OKEĀNA sērija

C04

BL21

Metāla dakstiņi Venecja tiek iepakoti uz koka paletēm šādos izmēros –
1210 x 810 х 920. Vienas paletes ietilpība ir 350 gab. vai 281,75 m² lietderīgā
jumta seguma, un tā tiek komplektēta, pievienojot īsu montāžas instrukciju. 1
paletes svars ir 1320 kg.
Izstrādājuma aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, transportēšanas
laikā vai uzglabājot noliktavā, iepakojot tiek izmantotas speciāli izveidotas
putuplasta starplikas, kas atdala kārtas ik pa 35 moduļiem. Papildus aizsardzībai
ir kartona stūri un stiprināts augšējais vāks no putuplasta.
Palete ir pilnībā aptīta ar aizsargājošu polietilēna termoplēvi, kas novērš
ūdens un putekļu iekļūšanu iepakojumā.

C06

C10

C62

C15

C18

C19

C31
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MODUĻU
METĀLA DAKSTIŅI

APSTRĀDE
Dēlīšus var viegli apgriezt vai sazāģēt,
izmantojot instrumentus no cietiem sakausējumiem.
Lielāku platību apstrādei iesakām izmantot ripzāģus ar
dimanta diskiem.

KVALITĀTES LĪDERIS
kopš 1991. gada

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „BudMat” pārstāvis Latvijā

Moduļu metāla dakstiņi Venecja –
unikāla patentēta „paškalibrējoša jumta seguma” sistēma. Tā tiek izgatavota no Premium klases tērauda, kas
sertificēts saskaņā ar standartiem PN-EN 14195 un PN-EN 13964. Patentētajiem polimēra segumiem ir augsta noturība
pret koroziju, ultravioleto staru iedarbību un laika apstākļiem. Moduļu metāla dakstiņu pamats ir karsti cinkota tērauda
loksne ar paaugstinātu izturību, kur cinka seguma masa ir ne mazāka par 275 g/m² (tāpēc mehāniskas griešanas gadījumā
griezumu vietas nav pakļautas korozijai).

MONTĀŽA
1. Nesošais horizontālais latojums.
Izmēri ≥ 50 mm x 30 mm, attālums starp horizontālajām latām ≤ 600 mm.
2. Latojuma stiprināšana.
Atkarībā no sienas pamatnes latojums tiek stiprināts,
izmantojot skrūves kokam un dībeļus. Attālums ≤ 800
mm.

Patentēta loksnes
priekšējās malas forma

3. Siltumizolācija.
Siltumizolācija tiek stiprināta pie sienas pamatnes ar
dībeļiem.

Cietības šķautņu elementu
papildu formēšana
Rūpnīcas
montāžas
caurumi

METĀLA DAKSTIŅU VENECJA PRIEKŠROCĪBAS
¦ novatoriskais dizains un forma, kas atgādina klasiskos keramikas dakstiņus, ļauj panākt visa jumta seguma

„monolītuma” efektu, bez vizuāli redzamiem – gan gareniskiem, gan arī šķērseniskiem – moduļu savienojumiem, ko
nodrošina loksnes ideālā ģeometrija un patentētās noslēgto savienojumu tehnoloģijas
¦ moduļu metāla dakstiņu forma izstrādāta tā, lai uzlabotu gaisa cirkulāciju telpā zem jumta seguma, palielinot tvaiku

izvadīšanas apjomu, kā rezultātā tiek samazināta kondensāta veidošanās uz metāla dakstiņu apakšējās virsmas un šī
mitruma ietekme uz koka konstrukcijām un latojumu
¦ paātrināts un vienkāršots montāžas process, jo montāžas atveres sagatavotas jau iepriekš
¦ ekonomisks un izdevīgs risinājums: patentētā metāla dakstiņu loksnes forma ļauj samazināt atgriezumus vairāk par

20 % (salīdzinot ar standarta tērauda segumiem)
¦ latojuma standarta solis – 350 mm
¦ savienojams ar visiem Eiropas ražotāju jumta segumu standarta aksesuāriem

736

1150
350

4. Nesošais vertikālais latojums.
Savienot vertikālo un horizontālo latojumu krustojuma vietās ar diviem savienotājelementiem. Ja
siltumizolācija netiek izmantota, nesošo vertikālo
latojumu var stiprināt tieši pie sienas pamatnes.
Vertikālā latojuma latu platums ir ne mazāks par 50
mm, horizontālo dēļu savienojuma vietās platumam
jābūt vismaz 70 mm. Optimāls attālums normālā vēju
zonā ir 600 mm (ja mājas augstums ir līdz 8 m).

4

2

3

1

5. Cokola profils un distancers.
Distances elements (10 mm biezs un 30 mm plats) un
cokola profils tiek stiprināti ar nerūsējoša tērauda
naglām.
6. Lenta salaidumiem.
Melna alumīnija vai E P D M gumijas lenta
salaidumiem, kas paredzēta to ilgstošai aizsardzībai
pret atmosfēras iedarbību, tiek stiprināta uz latām.
(Platā lente salaidumiem = latojuma platums + 10
mm.)
7. Šķiedrcementa saidings Cedral.
Neieskrūvējiet bultskrūves ļoti stingri. Iesakām
izmantot elektrisko skrūvgriezi ar regulējamu slodzi un
nerūsējoša tērauda pašgriezošās skrūves ar
pašgremdējošu galviņu. Pirms tam ieteicams izurbt
caurumu 3 mm diametrā. Attālums no malas līdz

1190 - 1197

230

Apstrādei piemēroti jebkuru ražotāju izgatavoti
finierzāģi ar ķīli Bosch T141 HM vai ķīli, kas paredzēts
tieši šķiedrcementa griešanai.

350

35
35
31

IESAKĀM IZMANTOT ARĪ
TEHNISKIE PARAMETRI
Loksnes kopējais platums, lietderīgais, mm
Loksnes kopējais garums, lietderīgais, mm
Viļņa solis, mm
Viļņa platums, mm
Viļņa augstums, mm
Pakāpiena augstums, mm
Kopējais augstums, mm
Loksnes lietderīgais laukums, m²
Loksnes svars, kg

1 190–1 195 / 1 150
736 / 700
350
230
26
35
61
0,805
3,7

• Dažādu jumta konstrukciju apdarei, piemēram
jumta karnīzem, vēja kastēm un frontoniem.
• Žogu konstrukcijās.

7

6

5

MATERIĀLA PATĒRIŅŠ
Lietderīgais laukums
Cedral

0,576 m²/saidings, ar 30 mm pielaidi
6,25 m/m² (1,74 saidings/m²)

Cedral bultskrūves

~17 gab./m²

Lente salaidumiem:

~1,9 t. m/m²
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21
Sikāku informāciju var saņemt pie produktu speciālista pa tālr. (+371) 20026200

www.latroof.lv

PAPILDELEMENTI

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „Eurovent” pārstāvis Latvijā

Eurovent – vācu kvalitāte un tehnoloģija
Eurovent materiāli tiek izgatavoti, izmantojot jaunākos tehnoloģiju sasniegumus un iesaistot labākos nozares
ekspertus. Produktu ražošanā tiek izmantotas labākās, tirgū pieejamās izejvielas, un ražošanas procesa stingrā kontrole
nodrošina šo izolācijas materiālu augsto kvalitāti, kā arī uzticamu, drošu un efektīvu izmantošanu, un tos augsti novērtē
jumiķi un citi būvniecības speciālisti.

Difūzijas membrānas ir tā sauktās kombinētās plēves, kas apvieno sevī
īpašības, kas nodrošina gan hidroizolācijas, gan pretvēja izolācijas funkcijas. Šīs plēves ir
„elpojošās", proti, nodrošina to pašu, ko parastās pretvēja plēves, taču nelaiž cauri ūdeni,
veicot arī hidroizolācijas plēvju funkcijas.
TOPDACH 100/125/135
Trīs slāņu membrānas ar augstu tvaika caurlaidību, paredzētās
slīpajiem ventilējamiem jumtiem, arī jumtiem ar vienlaidu latojumu. Tāpat
izmanto arī sienu konstrukcijās kā īpaši labi elpojošu pretvēja izolāciju. Tās tiek
ieklātās tieši uz siltumizolācijas, nav nepieciešama ventilācijas sprauga starp
membrānu un siltumizolāciju.

7

Firma "Latroof Ltd." izgatavo un
piegādā komplektā ar profilēto segumu un
metāldakstiņiem visus sienu vai jumtu
pārseguma montāžai nepieciešamos
papildelementus, tādus kā kore, satekne,
sniega barjeras, pārejas un daudz ko citu,
bez kā nevar iztikt neviens jumts.

EUROVENT MAXI
PREMIUM klases trīs slāņu tvaiku caurlaidīga jumta membrāna slīpiem
ventilējamiem jumtiem. Rekomendēta jumtiem ar vienlaidu latojumu, kā arī
jumta remontam. Membrānai piemīt paaugstināta izturība pret plīšanu un
stiepšanos. Paredzēta uzklāšanai tieši uz siltumizolāciju, nav nepieciešama
ventilācijas sprauga starp membrānu un siltumizolāciju.

50

12

2

4

11

5

13
14

16

15

106

2

10

Karnīze

30

10

10

Lāsene

20
146

3

1
3

6

1

10

9

Papildelementi kalpo ne tikai lai piedotu
ēkas jumtam sevišķu koloritu, bet arī papildus
aizsardzībai pret mitruma iekļūšanu telpā.
Papildelementus pēc jūsu vēlēšanās var
izgatavot no tā paša materiāla, no kura
izgatavotas profilētās loksnes. Tādējādi
papildelementi būs tādā pašā krāsā, kā jumta
segums. Tas piedos jūsu jumtam nobeigtības
izskatu. Lai radītu jumta individuālo dizainu
jūs varat izvēlēties jebkuras krāsas papildelementus no piedāvātajiem. Pēc jūsu
speciālā pasūtījuma mēs varam ātri izgatavot
jebkurus papildelementus.

96

EUROVENT CLASSIC
PREMIUM klases trīs slāņu tvaiku caurlaidīga jumta membrāna slīpiem
ventilējamiem jumtiem. Rekomendēta jumtiem ar vienlaidu latojumu, kā arī
jumta remontam. Tā tiek ieklāta tieši uz siltumizolācijas, t.i., nav nepieciešama
ventilācijas sprauga starp membrānu un siltumizolāciju.

8

80

146

10

10

Vējdēlis metāla jumtiem

110

10

100
20

5

10

Vējdēlis šindeļu jumtiem

Kore

70
10

10

4

10

40

70

12

100
20

6

10

Vējdēlis universālais

300

7

12

10

300

Satekne

8

10
145

145

Dekoratīva satekne

EUROVENT STRONG
PREMIUM klases četrslāņu membrāna ar augstu tvaika caurlaidību,
paredzēta slīpajiem ventilējamiem jumtiem un jumtiem ar vienlaidus latojumu.
Sastāv no četriem slāņiem: 2 veidu polipropilēna šķiedras, PE sieta un
funkcionālas polipropilēna plēves. Izstrādājumiem piemīt paaugstināta izturība
pret stiepšanos.

20

150

9

10

90

130

10 45

150

Atloks

45

Sniega barjera

11

500

A
10 30

Palodze

12

900

1100

10

700
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CELTNIECĪBAS
PLĒVES

80

Jumta lūka

127

13
Tekne

150

EUROVENT SUPER
PREMIUM klases trīs slāņu tvaiku caurlaidīga jumta membrāna slīpiem
ventilējamiem jumtiem. Īpaši rekomendēta jumtiem ar vienlaidu latojumu.
Izstrādājumiem savā klasē piemīt visaugstākā izturība pret plīšanu un stiepšanos, paredzēta īpaši augstām prasībām. Tā tiek ieklāta tieši uz siltumizolācijas,
t.i., nav nepieciešama ventilācijas sprauga starp membrānu un siltumizolāciju.

150
(120)

75

14

95

150

Notekcaurule

15

16

Tekne

125
(100)

17

Notekcaurule

Pēc jūsu pasūtījuma

TEHNISKIE PARAMETRI
EVROVENT
Masa, g/m²
Tvaika caurlaidība, g/m²/24 st.
Koeficients SD, m
UV noturība, mēneši
Ruļļa izmērs, m x m

CLASSIC
120
~ 3000
0,02
~4
50 x 1,5

MAXI
140
~ 3000
0,02
~4
50 x 1,5

STRONG
160
~ 3000
0,02
~4
50 x 1,5

SUPER
170
~ 3000
0,02
~4
50 x 1,5

RAL8017

RAL8019

RAL3005

RAL3009

RAL3011

RAL7004

RAL7016

RAL7035

RAL6005

RAL6020

RAL1014

RAL1015

RAL5005

RAL9006

RAL9007

RAL9010

RR32

RR20

RR21

RR23

22
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Pretvēja plēves ir parasti izmanto fasāžu konstrukcijās. Fasāžu konstrukcijās, atšķirībā no jumtiem, viss
notiek vienkāršāk. No iekšpuses vati pārklāj ar tvaika izolācijas plēvi, bet no ārpuses – ar pretvēja izolācijas
plēvi. Galvenais ir nodrošināt, lai vate un pati konstrukcija ir sausa un silta, un šīs abas plēves to arī spēj
nodrošināt.

METĀLDAKSTIŅI un
PROFILI JUMTIEM un SIENĀM
Metāla jumti ir viens no izplatītākajiem jumtu seguma veidiem Latvijas teritorijā. Metāla jumtu segumi plašo
pielietojumu mūsu būvniecībā ieguvuši pateicoties tādām īpašībām, kā salīdzinoši zemās izmaksas, arhitektoniskā
daudzveidība, nelielais materiāla svars (svarīgs faktors pie rekonstrukcijas), vienkārša un tādejādi arī ekonomiski izdevīga
montāža. Pateicoties plašai formu un krāsu daudzveidībai, metāla jumti tiek plaši pielietoti gan ēku renovācijā, gan jaunu
ēku būvniecībā.

1180
1100
1090
24

TOPDACH 100

TOPDACH WALL

WALL PROTECT 3

Trīsslāņu vēja barjera ar augstu
tvaika caurlaidību, paredzētās slīpajiem
ventilējamiem jumtiem, arī jumtiem ar
vienlaidu latojumu. Tāpat izmanto arī sienu
konstrukcijās kā īpaši labi elpojošu pretvēja
izolāciju. Tās tiek ieklātās tieši uz siltumizolācijas – nav nepieciešama ventilācijas
sprauga.

Klasiskā vēja izolācijas membrāna ar
augstu tvaiku caurlaidību, paredzēta
celtniecībā, vēja, lietus un mitruma (sienām) izolācijai dzīvojamās un industriālajās
ēkās. Nodrošina augstu tvaika caurlaidību
un vēja izolāciju.

Trīsslāņu izolācijas membrāna ar
augstu tvaiku caurlaidību, paredzēta dzīvojamo un industriālo ēku sienu izolācijai
pret vēju, lietu un mitrumu. Tās klāšanai
nav nepieciešama ventilācijas sprauga
starp membrānu un siltumizolācijas
materiālu – var būt tiešā saskarē ar
siltumizolāciju.

1160

183.3

35

L = 850 – 8200
350

40.5

30

95

18

27

77

Tvaika izolācijas plēves izmanto kā tvaika izolāciju sienām un jumtiem. Materiāls stabilizēts pret
dabīgo novecojumu un ultravioletā starojuma iedarbību. Pārlaidumi (10 cm) jāsalīmē vai jāsakausē.
Salīmēšanai ieteicams izmantot divpusējās Eurovent® DUO un Eurovent® BUTYL līmlentes.

115

Metāldakstiņi

Profils PP-45

Profils PP-20

Sedzošais platums – 1100mm

Sedzošais platums – 1020mm

Sedzošais platums – 1100mm

Metāldakstiņi veiksmīgi apvieno sevī
mūsdienu tehnoloģiju sasniegumus
un efektīvu dizainu, pateicoties īsto
dakstiņu zīmējuma imitācijai. Privātkotedžas un rūpniecības būves, tirdzniecības paviljoni un sabiedriskās
celtnes – visur metāldakstiņi atrod
pielietojumu – vai tā jauna celtniecība vai veco ēku rekonstrukcija.

Profilēto segumu PP-45 izmanto
cehu, noliktavu, tirdzniecī bas
paviljonu, angāru, kotedžu, dārza un
vasaras mājiņu sienu un jumtu būvē.
Profilēto segumu sienām un jumtiem
var pielietot kā vecu ēku segumu
atjaunošanai, tā arī jaunu rūpniecisku un lauksaimniecisku būvju
celtniecībā.

Profilklājs plaši tiek izmantots par
jumta seguma materiālu dzīvojamajām un ražošanas ēkām, angāru,
nojumju, noliktavu, glabātavu,
tirdzniecības paviljonu un kiosku,
visu veidu ražošanas cehu, pagaidu
un pastāvīgo nožogojumu, iekštelpu
starpsienu būvniecībā, arī kā apdares
paneļus.

545

520

5

135
58
40

25

24
320

960

Valcprofils

Klassika-A

Nesošais profils BTR 135

Sedzošais platums – 545mm

Sedzošais platums – 520mm

Sedzošais platums – 960mm

Viens no drošākajiem metāliskajiem
jumta segumiem šodien – ielokots
jumta segums. Par ielokotiem sauc
segumus no lokšņu un ruļļu cinkotā
tērauda (kā ar polimēra pārklājumu,
tā arī bez), kā arī segumus no krāsainiem metāliem. Ielokotie segumi –
tie ir metāliski segumi, kuros seguma
atsevišķu elementu savienojums
izpildīts ar ieloku palīdzību.

Ielokotais jumta segums ir viens no
drošākajiem un praktiskākajiem, bet
galvenais – lētākajiem jumta segumiem, kas izturējuši laika pārbaudi
un tāpēc guvuši plašu izplatību.

Nesošie profili paredzēti metāla
pārjumju, jumta seguma un citu
nesošo konstrukciju veidošanai.
Profilēto segumu BTR 135 parasti
izmanto cehu, noliktavu, tirdzniecības paviljonu, un angāru jumtu
būvē.

DB

EUROVENT
AKTIV

EUROVENT
STANDART ALU

Klasiska, polietilēna izolācijas plēve,
kuru izmanto kā tvaika izolējošu slāni
jumtu, sienu un grīdu konstrukcijās.
Polietilēns nodrošina augstu ugunsdrošību
un izturību pret tādiem vides faktoriem kā
– sniegs, lietus, putekļi utt.

Divslāņu aktīva membrāna, paredzēta sienu un mansardu izolācijai no tvaika un
mitruma. Pateicoties uzlabotajam sastāvam
un maināmam lielumam Sd, membrāna
ļauj novadīt mitrumu no bēniņiem
termoizolācijas virzienā, kā arī pārmērīga
mitruma pārliekumu no izolācijas bēniņu
virzienā.

Trīsslāņu, armēta tvaika izolācijas
plēve ar alumīnija slāni, paredzēta sienu
un mansardu izolācijai no ūdens tvaikiem
un mitruma. Ideāli aizsargā siltumizolāciju
no ūdens tvaiku iekļūšanas tajā no ēkas
iekšpuses.

Antikondensāta plēves izmanto ka slīpo, siltināto jumtu hidroizolāciju. Antikondensāta plēves tiek
ieklātas jumtos, kur iekšpusē ir lielāks siltums nekā ārpusē (siltinātajos jumtos), bet īpaši populāra to
izmantošana ir zem metāla jumtiem, kur veidojas daudz kondensāta un rodas nepieciešamība pasargāt
jumta konstrukcijas un siltumizolāciju no mitruma uzkrāšanās.
EUROVENT
ANTICON
110/130

EUROVENT
STANDART N

EUROVENT
SILVER N

Vairākslāņu antikondensāta plēve,
izolācijas nodrošināšanai tieši zem jumta
seguma. Sastāv no polietilēna plēves,
polipropilēna sieta un polipropilēna
audekla, kurš nodrošina mitruma
pārpalikumu absorbciju.

Trīsslāņu, armēta plēve. Ieklājot,
nepieciešama ventilācijas sprauga starp
plēvi un siltumizolāciju. Neizmanto
jumtiem ar vienlaidu latojumu.

Divslāņu, armēta plēve ar augstu
tvaika caurlaidību. Izmantojot siltinātām
konstrukcijām, jāsaglabā ventilācijas
sprauga starp plēvi un siltumizolāciju (ne
mazāk kā 5 cm). Neizmanto jumtos ar
vienlaidus latojumu.
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PAPILDMATERIĀLI
JUMTIEM

BITUMENA ŠINDEĻI
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „Eurovent” pārstāvis Latvijā

JUMTU AKSESUĀRI

SIA „LATROOF Ltd” ir „GAF” produkcijas izplatītājs

Kompānija GAF® dibināta 1886. gadā. Uz šo brīdi GAF Materials Corporation, kuras galvenā mītne atrodas Wayne, New Jersey , ASV,
ir lielākā jumta materiālu ražotāja. Kompānijai pieder 26 rūpnīcas, kuras nodarbina vairāk kā 3300 darbiniekus. Pārdošanas apjoms
sasniedz 3 miljardus ASV dolāru.
GAF Materials Corporation jau daudzus gadus diktē stilu jumta seguma
materiāliem un ar saviem sasniegumiem šajā jomā noteikusi augstus
kvalitātes standartus jumta segumam.

ПРЕИМУЩЕСТВА
PRIEKŠROCĪBAS
ROLL STANDARD

FLEX STANDARD

DZEGAS ĶEMME

DZEGAS SIETS

Kores ventilācijas lente

Līmlente dūmvadiem

Dzegas ventilēšanas elements

Slīpo jumtu dzegu pārkarēm

Rullis 310 mm x 5 m

Rullis 300 mm x 5 m

60/80/90/110 mm x 1 m

Rullis 50/80/100/150 mm x 5 m

¦ Maksimāla izturība

Labi iztur kā augstas ,tā arī zemas temperatūras.
Jumtu segums GAF netrūdēs, nerūsēs, nedrups un
neplaisās.
¦ Pārliecinoši noturīgs pret vēja slodzi

Ir atbilstošs setifikāts ASTM D3161, kas apliecina
noturību pret vēju ar ātrumu līdz 177 km / h.
¦ Lielisks dizains un formu dažādība

GAF sērijas jumta segums vizuāli atgādina koka
šindeļus, māla dakstiņus vai dabīgo šīferi.
¦ StainGuard - aizsardzība pret sūnām un pelējumu

BITUVENT

KORES BLĪVE

NOTEKAS AIZSARGREŽĢIS

Kores ventilācijas elements

Pašlīmējošā blīve no PU putām

Noteku aizsardzībai

ANTIBIRD DUO
Putnu barjera

290 mm x 1 m

60 mm x 1 m

175 mm x 600 mm

60 mm x 335 mm x 110 mm

GAF kompānija garantē, ka 10 gadu laikā uz jumta
seguma neaugs sūnas un neveidosies pelējums.
¦ Pagarinātais garantijas laiks

Salīdzinot ar parasto bitumena jumta segumu.
¦ *Videi draudzīgs produkts

LENTES PLĒVJU LĪMĒŠANAI

Barckwood

Hickory

Shakewood

Slate

Weathered
wood

Charcoal

Hunter
green

Patriot red

ALUFIX

DUO

TOPBAND

BUTYL

Divpusēja poliestera sieta lente

Vienpusēja neausta PP lente

Divpusēja butila līmlente

Vienpusēja metalizēta atstarojoša
līmlente

20 mm x 25/50 m

50 mm x 25 m

15 mm x 25 m

50/75 mm x 50 m

VENTILĀCIJA UN AIZSARDZĪBA

TEHNISKIE PARAMETRI
Garums

1000 mm

Platums

337 mm

Biezums

~ 5,6 mm

Svars
Iepakojums

BITUMENA ŠINDEĻU TIMBERLINE SLĀŅU SHĒMA
Granulas Diamond Cut™
Specifisks bitums

10,75 kg/m²

Pamatne Micro Weave®

3,05 m²

Specifisks bitums
Granulas Diamond Cut™
Specifisks bitums
Pamatne Micro Weave®

FLEXOS
Elastīga gofrēta plastmasas caurule
∅110/75 mm; 150/110 mm

Garums 600 mm

VENTOS

VENTOS FLAT

SATTOS

Plast. ventilācijas caurule jumtiem,
kuru slīpums ir no 5° līdz 45°

Plast. ventilācija jumtiem,
kuru slīpums ir no 5° līdz 45°

Antenas pāreja jumtiem,
kuru slīpums ir no 5° līdz 45°

Specifisks bitums
Līmes kārta Dura Grip™
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BETONA un MĀLA
DAKSTIŅI

PAPILDMATERIĀLI
JUMTIEM
SIA „LATROOF Ltd” ir „MONIER” produkcijas izplatītājs

Jumts ir vissvarīgākā mājas daļa. Brīdī, kad jumts ir sācis tecēt, viss vērtīgais mājā ir apdraudēts. Jumta renovācija ir
atbildīgs uzdevums, kuru paveikt kvalitatīvi Jums palīdzēs MONIER produkcija. Nomainiet savu veco metāla vai šīfera
jumta segumu uz īstu (dakstiņu) jumtu.
Betona dakstiņiem ir milzum daudz priekšrocību attiecībā pret citiem materiāliem: šie dakstiņi ir lētāki par jebkuru
citu jumta materiālu, betona dakstiņus ir ļoti viegli montēt, un tie ir daudz ilgmūžīgāki par vieglajiem jumta segumiem.

Betona dakstiņi
Iekšējā noteka AM-110
∅ 110>75 mm

ZANDA LUX
Sarkans

Ķieģeļsarkans

Brūns

Melns

Tumši pelēks

Antīks

Viegli klājami, klasiski betona dakstiņi, kas pieejami dažādas krāsās. Jūsu izvēlei piedāvājam Zanda Lux dakstiņus
sešās krāsās. Šie dakstiņi speciāli izstrādāti mūsu skarbajam klimatam un jumta risinājums, protams, ietver arī speciālos
dakstiņus un aksesuārus.

ZANDA PROTECTOR

Iekšējā noteka
SureFix

Iekšējā noteka
un pretgružu siets
∅ 90/100/110 mm h 250 mm

OSB 3
MITRUMIZTURĪGĀS PLĀKSNES
OSB 3 mitrumizturīgās plāksnes

Sarkans

Ķieģeļsarkans

Brūns

Grafītpelēks

ir koksnes plātņu materiāls ar augstiem izturības
rādītājiem un labu cenas un veiktspējas attiecību.

Melns

Šis unikālais dakstiņu pārklājums ļaus jumtam izskatīties kā tikko uzklātam daudz ilgāku laiku. Tas aizsargā dakstiņus
no sūnām un aļģiem, kā arī no UV stariem. Zanda Protector dakstiņiem ir skaista, piesātināta krāsa, kas akcentē kvalitāti
un harmonisko tēlu.

Māla dakstiņi
DANTEGL

Iekšējā noteka CM-110
∅ 110 mm

VITTINGE

NOVA

RUBIN

Klasiski māla dakstiņi, kas veidoti pēc skandināvu būvniecības tradīcijām. To unikālā krāsa un struktūra ir īpaši
iecienīta ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Izcili piemeroti jumtu segumu maiņai un jaunceltnēm vēsturiskā stilā. Šiem
dakstiņiem ir ilgs mūžs – laika gaitā tie paliek aizvien skaistāki.

TEHNISKIE PARAMETRI
Kopējais Kopējais
Attālums
Darba
Svars, Iepak., Daudzums Patēriņš,
garums, platums, starp latām, platums, kg/gab. gab. uz paletes, gab./m²
mm
mm
mm
mm
gab.

Min.
jumta
slīpums

ZANDA

420

330

310-375

300

4,2

6

252

8,9–10,4

14°

DANTEGL

404

236

325–331

207

2,7

8

320

14,4

22°

VITTINGE

420

235

375

200

2,5

6

288

13,3

22°

P l ā k š ņ u ra žo š a n a s p ro c e s ā i z m a n t o t a
formaldehīdu nesaturoša līme kam pateicoties
formaldehīda saturs plāksnēs ir tik cik dabīgā koksnē.
Augstie stiprības rādītāji tiek sasniegti dažādai liela
izmēra skaidas orientācijai dažādos plāksnes slāņos.
• izturīgs materiāls;
• hidrofoba SUPERFINISH virsma;
• nav plīsumu, zaru, plaisu vai citu defektu;
• ražošanas tehnoloģiskais process izslēdz
insektu vai koksnes sēnīšu klātbūtni plāksnē;
• formaldehīda saturs tik cik dabīgā koksnē;
• atlikumi vienkārši izmantojami siltumenerģijas iegūšanai;
• augsti naglu un skrūvju turēšanas rādītāji;
• viegls materiāls, tāpat kā dabīga skuju
koksne.

PIELIETOJUMS:
• grīdu konstrukcijās;
• jumtu konstrukcijās;
• sienu konsrukcijās;
• mēbeļu ražošanā;
• iepakojuma materiālu ražošanā u.t.t.
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CONTINENT

LIETUS ŪDENS
NOTEKSISTĒMAS

349
1000

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „RAIKO” pārstāvis Latvijā

RAIKO – lietus ūdens noteku sistēmas, kuras ir ideāli piemērotas jebkuram jumtam. Ilggadējā pieredze, ciešā
sadarbībā ar klientiem un noteksistēmu uzstādītājiem, palīdz mums radīt mūsdienīgas un pašpietiekamas sistēmas
elementus. Visi, pat vismazākie elementi noteksistēmā RAIKO, ir optimāla tehnoloģiskā risinājuma atlases rezultāts.
Katras detaļas unikalitāte ir aizsargāta ar patentu.
Noteksistēmas RAIKO komponenti ir izgatavoti no
augstas kvalitātes tērauda, biezumā 0,6 mm ar aukstās
tērauda lokšņu velmēšanas metodi. Tērauds ir divpusēji
cinkots ar 275 g/m² biezu slāni un pārklāti no abām pusēm
ar polimēru pārklājumu Prelaq Nova (2x35 mikroni). Šim
pārklājumam raksturīga ir ļoti gluda virsma un krāsu
stabilitāte, kā arī augsta korozijas, atmosfēras nokrišņu un
netīrumu pretestība, kā rezultātā ievērojami palielinās
noteksistēmas ekspluatācijas laiks. Noteksistēmas RAIKO
kopšana samazinās līdz gružu tīrīšanai no teknes, pateicoties
Prelaq Nova pārklājuma unikālajām īpašībām.

tērauds 0.6 mm
cinkojums
pasivēšanas slānis
grunts slānis
daudzslāņu polimērs

Laminētie trīs slāņu šindeļi CONTINENT – vēl
viens solis ceļā uz individualitāti un unikālu stilu.
Pieņemot labākās vienslāņa šindeļa īpašības, sērija
CONTINENT, bez kompromisiem, veiksmīgi reizina tās
ar trīs. Ražotāja garantija - 60 gadi!

Europe

Asia

Africa

America

RAIKO LIETUS NOTEKSISTĒMAS ELEMENTI
6
1
7

10
2
11

3
4
5

12
11

17a
13
17
8

16

1.

Tekne

2.

Īsais teknes āķis

3.

Vidējā garuma teknes āķis 75mm

4.

Garais teknes āķis 210mm

JAZZ

5.

Pagarinātais teknes āķis 325 mm

6.

Teknes savienotājs

7.

Universālais teknes nobeigums

8.

Teknes iekšējais stūris 90° (135°)

9.

Teknes ārējais stūris 90° (135°)

10.

Piltuve (konektors)

11.

Notekcaurules izliekums 60°

12.

Savienojuma caurule

13.

Trejgabals

14.

Notekcaurule

Mājas, kas klātas ar JAZZ bitumena dakstiņiem, iztur visus dabas stihiju uzbrukumus, un jumti arī
pēc desmitiem gadu nezaude labo izskatu un sekmīgi pilda aizsargfunkciju.
335
1000

Alicante

Barcelona

COUNTRY

15.

Apakšējāis notekcaurules izliekums

16.

Notekcaurules stiprinājums, pieskrūvējams

17.

Notekcaurules stiprinājums, ar dībeli

JAZZ arhitektūras stila mīkstais dakstiņu segums speciāli radīts ar nolūku, lai Jūsu jumta segums
izskatītos kā koka skaidu jumts. Šo dakstiņu krāsas īpašības, to dziļums un struktūra, kas rada
telpiskuma iespaidu, panākti ar JAZZ specialo krāsu gammu „dabas toni”, kas Jūsu jumtu padara
atsķirīgu no citiem. Ražotāja garantija - 50 gadi!

Castilla

Corrida

Indigo

Sevilla

Terra

Toscana

COUNTRY – jaunā sērija divu slāņu laminētajiem šindeļiem. Paplašinot krāsu gammu, ar jauno
sēriju COUNTRY var realizēt visdažādākās arhitektūras idejas.
335

Jaunā, laminētā bitumena šindeļa, kolekcija saglabā visas labākās īpašības – ilgmūžību un
uzticamību, kā arī piedod jumtam skaistu trīsdimensiju vizuālo izskatu.

1000

Garantija sērijai COUNTRY – 35 gadi.

17a. Dībelis ar štokskrūvi 150/225/300 mm

19

9
14

18

18.

Revīzijas lūka

19.

Caurule ar uzmalu

Pieejamie izmēri noteksistēmai Raiko (tekne/
noteka) – 125/90 mm un 150/100 mm.
Noteksistēma pieejama mūsu noliktavā – nav
nepieciešams gaidīt kamēr pasūtījums tiks saražots!

15

Alabama

Arizona

Atlanta

2

001
Balta

015

044

087

434

Melna

Sudraba

Grafīta

Brūna

444

m /paka

742

Tumši brūna Ķieģeļu

758
Ķiršu

778
Vara

781
Sarkanvīna

Ohio

Ontario

Texas

Utah

DAUDZUMS IEPAKOJUMĀ

Garantija noteksistēmai RAIKO - 30 gadi.

PIEEJAMĀS KRĀSAS

Michigan

m2/palete

m2/paka

Hexagonal

3

135

Jazz

Sonata, Accord, Trio, Tango

3

108

Continent

2,6

93,6

Country

m2/palete

2

72

1,5

93,6

Kores/karnīzes šindeļu daudzums iepakojumā: 5 m²/pakā (20 t.m. karnīze vai 12 t.m. kore)
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BITUMENA
ŠINDEĻI

JUMTA LOGI
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

Bitumena dakstinš ir jaunās paaudzes jumta segumu materiāls slīpajiem jumtiem ar slīpumu no 12 līdz 90 grādiem.
Šis jumta segums kļūst arvien populārāks, jo ir ērti ieklājams, vizuāli pievilcīgs, tam piemīt plaša krāsu un formu
izvēle.Bitumena šindeļi ir uzliekami jebkuru formu jumtiem, arī apaļiem.

VELUX ir starptautiska kompānija, kas ir dibināta 1941. gadā. Kompānijas pamatā ir koncepcija par
apdzīvojamiem bēniņiem, svaigu gaisu un pietiekošu daudzumu dabiskās dienas gaismas.
Miljoniem cilvēku visā pasaulē uzticas šim zīmolam.

„TECHNONICOL” bitumena šindeļu ražošanā tiek izmantoti augstākās kvalitātes izejmateriāli un modernākās
ražošanas tehnoloģijas. Šindeļu pamatsastāvā ir oksidēts vai SBS modificēts bitums, stiklašķiedras armējums un dabīgā
akmens smalce. Īpašā akmens smalces krāsošanas tehnoloģija garantē izvēlētās jumta seguma krāsas noturību ilgtermiņā.
Pašlīmējošā bituma josliņa, kas seguma ieklāšanas procesā paliek zem katras nākamās rindas, nodrošina seguma papildu
salipšanu.

Šodien VELUX ir lielākais jumta logu un to aksesuāru ražotājs pasaulē.
Kompānijai ir pārstāvniecības biroji vairāk nekā 40 valstīs,
bet ražošana – 10 valstīs.

317
1000
Sarkans

Zaļš

Brūns

0860*

0866*

0875*

1619*

1611*

0822*

0813*

0821*

6722*

6713*

6721*

0129*

0011*

Pelēks

Melns

Cik daudz jumta logu?
Dienas gaisma vizuāli paplašina telpu un padara
to tīkamāku un komfortab-lāku. Jumta stāva logu
stiklotā laukuma lielumam vēlams būt vismaz 10-20%
no grīdas laukuma. Tādējādi 20 m² telpai logu
stiklotajam laukumam jābūt vismaz 2 m² plašam, bet
ieteicams – lielākam.

Kur izvietot jumta logus?
1610*

1607*

0027*

0022*

0007*

317
1000

Ja telpa ir atvērta tipa, vislabāko apgaismojumu
iegūst, izvietojot jumta logus jumta slīpajās sienās
abās pusēs. Taču neiebūvējiet logus pārāk augstu, jo
tā pastāv risks, ka zudīs brīnišķīgā iespēja vērot
ainavu. Atcerieties, ka salīdzinājumā ar citiem mājas
logiem parasti tieši no jumta stāva paveras vislabākais
skats. Lielākos bēniņos jumta korē var iebūvēt dažus
papildu logus. Tie nodrošinās apgaismojumu dziļāk
telpās, kā arī dabisko ventilāciju. Kombinējot zemu un
augstu novietotus logus, veidosies skursteņa efekts,
kas nodrošinās telpu efektīvu vēdināšanu.

Sarkans

Brūns kontrasts

Brūns

Zaļš

Pelēks

Accord Jive

1229*

1224*

1208*

1221*

1202*

Accord Praga

1429*

1424*

1408*

1421*

1402*

Standard

0022*

Standard Plus

0129*

0114*

0008*

0011*

PRODUKTU ĪPAŠĪBAS
GZL 1050

GZL 1050 B

GLL 1055

GLL 1055 B

*

GLU 0055

GPL 3073

GGL 3066

*

Premium

**

Koka logs
333

Rokturis vērtnes augšā
Rokturis vērtnes apakšā

1000
Trio Super

Sarkans

Brūns

Sarkani brūns

Zaļš

Pelēks

Iebūvēta ventilācija

1029*

1014*

1018*

1011*

1060*

Divkāpju ventilācijas sistēma

0129*

0114*

0114*

0011*

0022*

Putekļu un kukaiņu filtrs
Thermo Technology™
Speciāla blīve

333

Laminēts stikls drošībai

1000
Tango Super

Ekonomiskā klase.
Kalpošanas laiks ~10 gadi.

Trīskārša stikla pakete
Sarkans

Sarkans

Rudens

Zaļš

1529*

1528*

1514*

1511*

0129*

0129*

0134*

0011*

Standarta klase.
Oksidētā bitumena dakstiņi.
Kalpošanas laiks ~20 gadi.

Pieejams ar baltu apdari
* Iebūvēšanas augstums no 150 cm ** Ar balta poliuretāna pārklājumu
* šindeļu krāsu kodi

Modificētā bitumena elastīgie dakstiņi.
Kalpošanas laiks ~30 gadi.

JUMTA LOGU IZMĒRI
Kods
Izmērs, cm

C02

F06

M04

M06

M08

M10

P08

S06

S08

55x78

66x118

78x98

78x118

78x140

78x160

94x140

114x118

114x140

10
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ATSTAROJOŠĀ
IZOLĀCIJA

KOMPLEKTĒJAMĀS DETAĻAS
5-VIĻŅU LOKSNĒM
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „ALUthermo” pārstāvis Latvijā

SILTUMS ZIEMĀ, VĒSUMS VASARĀ
ALUthermo®, plānslāņa atstarojošā izolācijas sistēma, jau daudzus gadus tiek izmantota gan jaunu būvju
celtniecībā, gan rekonstrukcijas jomā. Šī elastīgā kompleksā sistēma, kas sastāv no vairākiem alumīnija folijas slāņiem,
ietver savos iekšējos slāņos sausu gaisu. Rezultātā tiek panākta ievērojama enerģijas saglabāšana un ietaupīšana.
Materiāla unikālās īpašības nosaka ne tikai tā universālās izmantošanas iespējas, bet arī ārkārtīgi vienkāršo montāžas
metodi. Līdz ar to ALUthermo® pārklājums ir izmantojams gandrīz visās jomās, kur ir nepieciešama termoizolācija.

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „ETERNIT Baltic” ekskluzīvais pārstāvis Latvijā

6

11

12

9

10

7

1

8

Pārbaudītās jaunākās tehnoloģijas izmantošanas rezultātā tika panākta materiāla augsta nodilumizturība, kas
pagarina tā ekspluatācijas laiku; līdz ar to katru sezonu ALUthermo® apstiprina savu jaunās komforta definīcijas goda
titulu.
Ugunsizturības
klase M1 – A – B1.

Nav alerģisks un nav toksisks.
Neieplok.

Pilnīga ūdensnecaurlaidība.
Nepūstošs.

Pieļaujamo temperatūru
diapazona ietvaros
nenotiek kondensācija.

Pārstrādājams atkārtoti.

Pilnīgi izslēgta sausā gaisa
burbuļu un ārējā gaisa
saskarsmes iespēja.

ALUthermo Quattro® ir unikāla plāna daudzslāņu izolācijas sistēma ar vairākkārtēju atstarošanu, visi tās slāņi ir
visur savstarpēji savienoti, izmantojot termisko metināšanu.

5

1

ALUthermo Quattro® sastāv no diviem 30 µm pulētas un apstrādātas pret koroziju tīra alumīnija folijas slāņiem,
starp kuriem ir vēl divi ugunsizturīgas burbuļainas polietilēna plēves slāņi, kas piepildīti ar gaisa burbuļiem, strukturētiem
pēc bišu šūnu formas, kā arī divi papildu tīra alumīnija folijas slāņi un vēl viens ugunsizturīga un ūdensnecaurlaidīga
putuplasta slānis.

2

S-formas vējdēlis
labais/kreisais
1620x200x240 mm

ALUthermo Quattro® praktiski nelaiž cauri infrasarkano starojumu jebkurā gadalaikā.
Kā visos pārējos ALUthermo® izolācijas materiālos, arī ALUthermo Quattro® slāņi ir savstarpēji savienoti visā
virsmas platumā, kas atvieglo materiāla izmantošanu.

5.1

10 mm bieza ALUthermo Quattro® izolācija efektivitātes ziņā
ir līdzvērtīga 200 mm biezai minerālvatei.

Divslīpņu jumta
augšējā kores detaļa

1

2

3

4

5

6

7

4

2

7

3
3

Kore/vējdēlis
8-viļnu loksnēm
170 x 600 mm

5.2

Šķautņu parastā kore
246x625 mm

6.1

Divslīpņu jumta
apakšējā kores detaļa

8

4

Šķautņu gala kore
246x625 mm

6.2

Kores/vējdēļa gala
labā detaļa

9

Kores/vējdēļa gala
kreisā detaļa

10

Šādi iegūtais kompleksais pārklājums ir puselastīgs un sastāv no šādiem slāņiem:
1. 30 µm folija no tīra alumīnija, apstrādāta pret koroziju.
2. Ugunsizturīga burbuļaina polietilēna slānis, piepildīts ar sausu gaisu.
3. Tīra alumīnija folija, apstrādāta pret koroziju.
Vienslīpņu jumta
kores detaļa

4. Ugunsizturīga burbuļaina polietilēna slānis, piepildīts ar sausu gaisu.
5. Tīra alumīnija folija, apstrādāta pret koroziju.

Vienslīpņu jumta kores
gala labā/kreisā detaļa

Jumta un vertikālas
sienas savienojuma detaļa

Karnīzes
aizsargelements
L=1,0m; H = 6 vai 9cm

Skrūves
6x100 torx 30

Blīvējamā aukla
no mastikas
1,1 t.m.

6. Ugunsizturīga burbuļaina polietilēna slānis, piepildīts ar sausu gaisu.
7. 30 µm folija no tīra alumīnija, apstrādāta pret koroziju.

11

12

IZMANTOŠANAS VEIDI
Jumta un vertikālās sienas
savienojuma S-formas
labā gala detaļa

Jumta un vertikālās sienas
savienojuma S-formas
kreisā gala detaļa

28
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PIEEJAMĀS KRĀSAS

TEHNISKIE PARAMETRI
Biezums

BL00

BL12

BL21

BL22

BL 31

BL 11

BL91

BL92

Nekrāsots

Sarkans

Brūns

Ķiršu krāsa

Zaļš

Ķieģeļu
sarkans

Melns

Grafīts

±10 mm

Gaisa burbuļu diametrs

10 mm

Gaisa burbuļu augstums

4 mm

Polietilēna plēves
biezums

150 µm

Alumīnija plēvju skaits

4

Polietilēna putuplasta
biezums

3 mm
30 µm

GOTIKA

•

•

•

•

•

•

•

•

VILLA

•

•

•

•

•

•

•

•

KLASIKA

•

•

•

•

•

•

•

•

Ārējās alumīnija plēves
biezums

AGRO L

•

•

•

•

•

•

•

•

Ruļļa izmēri

AGRO XL

•

•

•

•

•

•

•

•

Ruļļa laukums

1.20 x 25 m
30.00 m²

Svars

± 750 g/m²

Pieļaujamā slodze ar
10% deformāciju

543 kg/m²

Pieļaujamā slodze ar
20% deformāciju

1,232 kg/m²

Raušanas pretestība

2,423 kg/m²

Atbilstošā termiskā
pretestība
Skaņas vājinājums

5,70
Rrose = 34.3 dB(A)
Rroad = 28.3 dB (A)

Trokšņa slāpēšanas
spēja
Pieļaujamo temperatūru
diapazons

TEHNISKIE PARAMETRI
AGRO XL
Viļņu skaits

AGRO L

KLASIKA

VILLA

8

GOTIKA
5

ΔLw = 22 dB
No -40°C līdz +80°C

PRIEKŠROCĪBAS

2500 mm

1750 mm

1250 mm

875 mm

585 mm

Platums

1130 mm

1130 mm

1130 mm

920 mm

920 mm

Laukums

2,83 m²/loksne

1,98 m²/loksne

1,41 m²/loksne

0,81 m²/loksne

0,54 m²/loksne

Lietderīgais garums

2350 mm

1600 mm

1100 mm

750 mm

460 mm

¦ Nav nepieciešams demontēt griestus rekonstrukcijas laikā

Lietderīgais platums

1050 mm

1050 mm

1050 mm

873 mm

873 mm

¦ Akustiskā izolācija ar labu skaņas slāpēšanas spēju

Lietderīgais laukums

2,47 m²/loksne

1,68 m²/loksne

1,16 m²/loksne

0,65 m²/loksne

0,40 m²/loksne

34.5

22.5

14.5

10.6

7.0

Loksnes svars
Materiāls

šķiedrainais cements (EN 12467)

¦ Tradicionāla koka nesošā konstrukcija ar samazinātu koksnes apjomu
¦ Bēniņu telpas augstuma un tilpuma palielināšana
¦ Iespēja izmantot neaizsegtas sijas iekštelpas dizainā

Latojums
Aluthermo izolācija
Apšuvums

¦ Minimāls biezums ar maksimālu izolācijas efektu
¦ Pielāgojams jebkādām formām un virsmām
¦ Ātra un viegla montāžas metode

70

100

100

200

300

¦ Ūdensnecaurlaidīga

Paletes svars, kg

2400

2280

1480

2150

2130

¦ Nav deformējama

Loksnēs pilnā kravā

700

1000

1400

2200

3300

Loksnes uz paletes

SIENAS

¦ Jumta plēve, siltumizolācija un tvaika izolācija vienā materiālā

Garums

UZLIEKAMĀS GRĪDAS
Segums
Latojums
Aluthermo izolācija

JUMTS BEZ KLĀJUMA

JUMTS AR KLĀJUMU
Latojums
Vertikālais latojums
Aluthermo izolācija
Klājums
Spāre
Vertikālais latojums
Latojums
Apmetums

8
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SILTUMIZOLĀCIJA:
MINERĀLVATE

Eternit GOTIKA

SIA „LATROOF Ltd” ir „KNAUF” produkcijas izplatītājs

ar saviem relatīvi mazajiem izmēriem un augstajiem
viļņiem tās veido skaistu jumta reljefu. Šīm loksnēm ir 5 viļņi,
to stūri ir nogriezti un caurumi izurbti jau rūpnīcā. Tas
paātrina uzklāšanas procesu un garantē kļūdu novēršanu
montējot. Loksnes ir komplektētas ar firmas ražojuma
detaļām, kas veido vienotu jumta tēlu.

Ar sabiedrības Knauf Insulation minerālo izolāciju, kas ražota, izmantojot
ECOSE® Technology, ir viegli strādāt...
• Tai nav smaržas
• Tā ir viegli griežama

...augstāks izturīguma līmenis...
• Minerālā izolācija tiek ražota no dabīgi pieejamām un/vai atkārtoti izmantotām
izejvielām. Kā saistvielas tiek izmantotas organiskas vielas, kas nesatur formaldehīdus,
fenolus, akrilātus vai mākslīgās krāsvielas un balinātājus.
• Atšķirībā no tradicionālās minerālās izolācijas tā uzlabo gaisa kvalitāti iekštelpās.
• Pateicoties zemākajai enerģijas ietilpībai, tā mazina ietekmi uz apkārtējo vidi.
• Ražošanai raksturīgs zemāks emisiju saturs, kas pozitīvi iedarbojas uz
darbiniekiem.
• Uzlabo ēku, kuros tā izmantota, kopējo izturīgumu.
• Cenas ziņā tā ir salīdzināma ar mūsu tradicionālo minerālu izolāciju.

Revolucionāra, jauna, dabīga
saistvielu tehnoloģija bez
formaldehīdiem, kur naftas
pārstrādes produktu vietā tiek
izmantoti ātri atjaunojamie
materiāli. Tiek samazināts
ražošanai nepieciešamais
enerģijas daudzums, turklāt šī
tehnoloģija ir saudzīgāka pret vidi.

585

mm

Eternit VILLA
ir moderni 5 viļņu lokšņu profili. To stūri ir nogriezti un
caurumi izurbti jau rūpnīcā. Līdz ar to šo lokšņu uzklāšana
būs ātrāka, taču iespēja kļūdīties – mazāka.

www.ecose-technology.com

87

5m

Jumts. Starpstāvu pārsegums.
Labas siltumizolācijas īpašības. Siltumizolācija starp
spārēm standarta jumta konstrukcijām; enerģiju taupošs
lēmums, kas atbilst zema energopatēriņa mājām izvirzītām
prasībām.

m

8-VIĻŅU LOKSNES
Eternit KLASIKA

CLASSIC 042/040/037/035
Starpsienas, apšuvuma karkass no iekšpuses,
mansarda apšuvuma karkass.
Lieliskas siltumizolācijas īpašības. Ideāla siltumizolācija starp spārēm standarta jumta konstrukcijām ar
augstāko siltumizolācijas līmeni; energosaudzējošs lēmums,
kas atbilst zema enerģētiskā patēriņa un pasīvām mājām
izvirzītām prasībām.

EKOBOARD

Ārsienas un ārsienu apšuvuma karkass.
Lieliskas skaņas un siltumizolācijas īpašības. Ideāla
skaņas un siltuma izolācija starp un zem spārēm standarta
jumta konstrukcijām ar augstāko siltumizolācijas līmeni;
energosaudzējošs lēmums, kas atbilst zema enerģētiskā
patēriņa un pasīvām mājām izvirzītām prasībām.

Eternit AGRO L

ir ekonomiskas un estētiskas. Šīm loksnēm
ir tāds pats platums un viļņu forma kā azbesta
šīferim, tāpēc, restaurējot jumtu, nav nepieciešamības nomainīt tā konstrukciju. Īsākās viļņotās
loksnes „Klasika” piešķir jumtam greznāku
izskatu.

125

1 75

m

loksnes, kas ietaupa gan naudu, gan laiku.
Ar vienu loksni var noklāt 2.5 m2 jumta. Tas ļauj
ātri ieklāt lielus jumta laukumus. Ar šīm loksnēm
var apšūt arī sienas.

250
0m

0m

0m

m

m

CAURSPĪDĪGĀS VIĻŅOTĀS LOKSNES

Naturboard 037 (TP116)

AKRALUX
TEHNISKIE PARAMETRI
CLASSIC 042/040/037/035

EKOBOARD

Naturboard 037 (TP116)

λD (W/mK)

0.042 / 0.040 / 0.037 / 0.035

0.039

0.037

Biezums (mm)

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200,

50, 75, 80, 100, 150, 200

40, 50, 60, 75, 80, 100,

PLASTOLUX

caurspīdīgās loksnes tiek izmantotas kombinācijā ar piecu viļņu
loksnēm „Gotika” un „Baltijas Vilnis”. Lokšņu sastāvā ietilpst īpašs
polikarbonāta veids, kas padara tās izturīgas pret UV stariem. Loksnes
izceļas ar nelielu svaru, labu siltumizolāciju un caurspīdīgumu.

caurspīdīgās loksnes tiek izmantotas kombinācijā ar astoņu viļņu
loksnēm „Klasika”. Ar stikla šķiedru armētās plastikāta loksnes izceļas ar
ļoti labu biezuma un cietības attiecību. Caurspīdīgās loksnes tiek montētas tāpat kā viļņotās loksnes, tāpēc to montāža ir ātra un nav sarežģīta.

565 / 600 / 610 / 625

Ugunsdrošības klase

A1

A1

A1

MW-NE MW-EN 13162-T1

MW-EN 13162-T2-AFr 5

MW-EN 13162-T2-AFr 5

m

600x1250 / 625x1000

30

1200

0m
m

Platums (mm)

m

120, 140, 150

220, 240

sertifikāts

Eternit AGRO XL

pēc izmēriem atbilst agrāk plaši pielietotajam šīfera jumta segumam. Līdz ar to tās būs
lieliski piemērotas, lai nomainītu veco azbestu
saturošo jumta segumu pret jauno. 8 viļņu
loksnes ir piemērotas saimniecības un ražošanas
ēku jumtu klāšanai un sienu apšūšanai.

875

mm

11

• Tā ir patīkamāka pieskaroties
• Tā rada mazāk putekļu

92

JUMTI • FASADES • SILTUMIZOLACIJAS MATERIALI • CELTNIECIBAS PLEVES

5-VIĻŅU LOKSNES

1750

mm

/ 250

0 mm

30

7
Sikāku informāciju var saņemt pie produktu speciālista pa tālr. (+371) 20026200

www.latroof.lv

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „ETERNIT Baltic” ekskluzīvais pārstāvis Latvijā

„Eternit Baltic” viļņotās loksnes ir paredzētas jumtu segumu klāšanai un
fasāžu apšūšanai. Šķiedrainais cements nedeg un ir izturīgs pret augstām
temperatūrām. Tas nelaiž cauri ūdeni un nebaidās no tā iedarbības. Šis
materiāls „elpo” un veicina jumta ventilāciju. Šķiedrainais cements ir uzslavas
cienīgs tā ķīmiskās neitralitātes dēļ – tas apkārtējā vidē neizdala nekādas
ķīmiskās vielas un nereaģē uz daudzām kaitīgām vielām, tāpēc arī nerūsē. Tas ir
izturīgs pret kaitēkļu un mikroorganismu iedarbību, t. i., nepelē un netrūd.
Turklāt tā izgatavošanas process ir videi draudzīgs – ražojot šķiedraino
cementu, nepaliek pāri nekādi atkritumi un otrreizēji izmantojamas izejvielas.
Pateicoties visām šeit uzskaitītajām īpašībām, šķiedrainā cementa loksnes
kalpo 50 gadus un ilgāk.

Laika taupīšana.
Ātrāka montāža.

Tēriņu efektivitāte.

Ugunsizturība.

Izturība pret
UV stariem un
stabils krāsojums.

Izturība pret
pelējumu, trūdēšanu
un kaitēkļiem.

Izturība pret salu un
atmosfēras iedarbību.

Skaņas izolācijas
efekts.

Difūzijas efekts,
mitruma
pašregulēšanās.

Videi draudzīga
ražošana,
bioloģiski un ķīmiski
neitrāls lietojot.

Ērta montāža.

LDS System membrānu ilgmūžības tests – 50 gadi
pie atbilstošas sistēmas risinājumu ievērošanas un
kvalitatīvas montāžas atbilstoši ražotāja norādēm.

80

3

6

1.

Difūzā jumta hidroizolācijas membrāna LDS 0,04

2.

Knauf Insulation ECOSE minerālvate loksnēs vai ruļļos

3.

LDS Solitwin

4.

Tvaiku caurlaidīgā membrāna LDS 2 Silk

7

vai tvaiku necaurlaidīgā plēve LDS 100

8
150

KNAUF INSULATION PILNAS SISTĒMAS
JUMTA UN SIENU SILTUMIZOLĀCIJA

5

Netraucē radioviļņu
raidīšanu.

46

57

64

LDS System membrānas izmantojamas gan jumtu un
ārsienu, gan starpstāvu un grīdas izolācijai atbilstoši
tehniskajam prasībām un vajadzībām.

4

1130

920
177

Sistēmas palīgmateriāli (līmlentes, manžetes, grunts,
hermetiki) nodrošina augstvērtīgu rezultātu un visu
montāžas mezglu kvalitāti.

2

UAB „Eternit Baltic” ir pārņēmis bezazbesta šķiedrainā cementa viļņoto lokšņu ražošanas tehnoloģiju no viena no
lielākajiem Vācijas būvmateriālu ražotājiem „Eternit AG”. Bezazbesta viļņotās loksnes „Eternit Baltic” rūpnīcā Akmenē tiek
izgatavotas jau vairāk kā 10 gadus. Pārdošanā ir pieejamas 8 un 5 viļņu loksnes.

47

Augstvērtīga difūzo membrānu un palīgmateriālu
sistēma jumtu, sienu, grīdu hidroizolācijas, vēja un
tvaiku izolācijai gan difūzijai atvērtām, gan difūzijai
aizvērtām konstrukcijām.

1

Piemērots plakaniem
jumtiem ar nelielu
slīpumu.

35

5.

LDS Soliplan pašlīmējošā blīvlente

6.

LDS Solifit pašlīmējošā blīvlente

7.

LDS abpusēja blīvēšanas lente

6

6
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BEZAZBESTA
VIĻŅOTĀS LOKSNES

873

1050

5 viļņu loksnes ir pilnveidotākas nekā loksnes ar lielāku viļņu skaitu, jo to viļņi ir augstāki un platāki – kombinācijā
ar mazākiem izmēriem jumta segums izskatās skaistāks. 5 viļņu lokšņu stūrīši ir nogriezti, tāpēc jumiķiem nav jātērē laiks
šai operācijai. „Eternit Baltic” izgatavo arī detaļas 5 viļņu loksnēm – kores, vējdēļus, koru gala detaļas u. c. Pateicoties
šīm detaļām, jumts ne tikai izskatīsies skaistāks, bet arī būs drošāks un ilgāk jums nokalpos. „Eternit Baltic” viļņotās
loksnes tiek pārklātas ar divām krāsas kārtām.
8 viļņu loksnes „Klasika” ir tikpat lielas kā azbesta loksnes. Tāpēc, ja jūs vēlaties restaurēt vecos azbestu saturošos
jumta segumus, jums nevajadzēs nomainīt jumta konstrukcijas. Atšķirībā no šīfera viļņotās loksnes nesatur veselībai
kaitīgo azbestu un ir izturīgākas. Viļņotās loksnes „Klasika” ir labāk piemērotas saimniecības un ražošanas ēku jumtu
klāšanai un sienu apšūšanai.

ŪDENS TVAIKU DIFŪZIJAI ATVĒRTA KONSTRUKCIJA
AR MINERĀLVATĒ IESTRĀDĀTU PRETVĒJA PĀRKLĀJUMU
Mitrumizturīgā ģipškartona plāksne Knauf GKBI
Ugunsdrošā ģipškartona plāksne Knauf RED
Knauf Insulation minerālvate TPM 135, TP 116, Ecoboard,
TP 115, TP 138, Naturoll, Naturboard
Knauf KTS pretvēja ģipškartona plāksne
Ventilējamas fasādes koka apšuvums vai KI Heraklith fasādes plāksnes
Ventilējamas fasādes koka karkass
Knauf Insulation LDS sistēmas blīvlente LDS Solofit (HDPE)
Tvaika izolācija Knauf Insulation LDS 100 vai LDS Silk 2
Knauf Insulation minerālvate ar pretvēja izolācijas pārklājumu
Knauf Insulation minerālvate TPM 135, Naturboard, TP138, TP 116 , Naturoll

6
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SILTUMIZOLĀCIJA:
XPS un AKMENS VATE

VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI

SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

SIA „LATROOF Ltd” ir „VILPE” produkcijas izplatītājs

Daudzi no mums pavada laiku iekštelpās. Vienalga, vai strādājam birojā,
rūpnīcā, veikalā, slimnīcā vai bērnudārzā, lielākā daļa mūsu darba laika paiet
iekštelpās. Savu brīvo laiku mēs bieži pavadām mājās kopā ar ģimeni vai
draugiem – iekštelpās. Iekštelpu gaiss lielā mērā ietekmē mūsu modrību, veicot
ikdienas pienākumus, kā arī vēlmi būt saskarsmē ar saviem tuvajiem, un to, kā
atgūstam spēkus, atpūšoties.

EKSTRUDĒTAIS PUTUPOLISTIROLS Carbon ECO, Carbon PROF un Carbon SOLID
Ekstrudēta putopolistirola plāksnes Carbon ir paredzētas grīdu siltumizolācijai, ieskaitot augstas slodzes grīdas un
auksto kameru grīdas, kā izolācija apgrieztajiem un ekspluatējamiem jumtiem, jumtiem ar mehānisko stiprinajumu, kā
siltuma izolācijas slāni apmetuma fasāžu sistēmā (cokola siltināšanā), kā arī lodžiju un balkonu siltināšanā.
Izmēri. Uz doto brīdi siltumizolacijas plāksnes Carbon ECO un Carbon PROF tiek ražotas 580 mm platumā, 20, 30,
50, 80 un 100 mm biezumā un 1180 mm garumā. Iespējama divu veidu malu apstrāde: gluda (20mm) un L- veida.

Mēs zinām, ka svaigs iekštelpu gaiss palielina dzīvesprieku, uzlabo
veselību un iedzīvotāju labsajūtu. Speciālisti iesaka, ka iekštelpu gaisam pilnībā
jānomainās ik pēc divām stundām, lai tas nemainīgi saglabātu svaigumu. Tas
nenotiek bez funkcionālas, pareiza apjoma nepārtrauktas ventilācijas, it īpaši
modernajās, cieši noblīvētajās ēkās. Ventilācija novērš gaisa piesārņojumu, ko
rada celtniecības konstrukcijas, āra gaiss, ēkas konstrukciju vai celtniecības
nepilnības, kā arī pievada svaigo gaisu, lai aizvietotu izplūstošo.

Uzglabāšana un iesaiņošana. Siltumizolācijas materiāls Carbon tiek iepakotas UV-stabilizetā polietilena plēvē.
Plāksnes ieteicams uzglabāt iekštelpās vai zem nojumes, lai izvairitos no saules gaismas iedarbības. Pieļaujama materiāla
īstermiņa uzglabāšana zem klajas debess, piemēram, būvlaukumā pirms uzstadīšanas.
Degtspēja. Plāksnes Carbon ECO, PROF un SOLID satur antipirēnu, kurš palielina materiāla ugunsizturību –
materiāls atbilst ugunsdrošības E Klasei (vāji degošs).
Pielietot izolācijas plāksnes Carbon ECO un Carbon PROF ieteicams no -50 lidz +75 ° C. Šajā temperaturā visas
fiziskās, termālās un tehniskās materiāla īpašības nemainās.
¦

Siltumizolācijas plāksnēm Carbon ir augsta izturība pret daudzām vielām, piemēram: jūras ūdens, sāls šķīdumi,
anhidrīds, sārmi, atšķaidītas un vājas skābes, ziepes, sāls, minerālmēsli, bitumens, silikona eļļa, spirts, līmes, ūdenī
šķīstoša krāsa.

¦

Siltumizolācijas plāksnes Carbon ir inertas pret neorganiskiem celtniecības materiāliem - betons, kaļķis, cements,
ģipsis, smilts, uc, bet daļēji sadalās organisko šķīdinātāju, sveķu, šķīdumu, kas satur acetonu, iedarbībā.

SK Tuote kopš 1975. gada ir nepārtraukti strādājuši, lai uzlabotu ēku stāvokli un gaisa svaigumu ēkās. VILPE® produktu līnija piedāvā
funkcionālus un kvalitatīvus risinājumus ventilācijai un jumtu segumiem.
Kāpēc VILPE®?
¦ Visplašākais produktu klāsts, optimāla uzglabāšana
¦ Alternatīvas visu veidu jumta segumiem

Pie tam īpaši svarīgi, ka ekstrudētā putopolistirola plāknes Carbon neizšķīst ūdenī, praktiski neabsorbē mitrumu, ir
ilgmūžīgs un noturīgs pret puvi. Tas nerada augsni sēnītēm un baktērijām.
Carbon ECO, PROF un SOLID raksturīgākās īpašības:
¦ Augstas siltumizolācijas īpašības;
¦ Minimāla ūdens absorbcija;
¦ Augsti stiprības parametri;

¦ Pilnīgi komplekti: iekļautie uzstādīšanai

nepieciešamie darba rīki un instrukcijas,
nodrošina vieglu VILPE® produktu montāžu
¦ Uzstādīšana: ātri un vienkārši
¦ Funkcionalitāte: pilnīgi ūdensdroši risinājumi
¦ Estētika: harmonisks dizains un krāsas, kas labi

sader ar jumta seguma materiāliem

¦ Stabils apjoms un forma;

¦ 40 gadu ražošanas pieredze

¦ Paaugstināta bioloģiskā noturība;

¦ Īpaši ilgs garantijas laiks

¦ Noturība pret mikroorganismiem;

VILPE® produktu sortiments ietver pilnu jumta pieslēguma elementu un ventilācijas izvadu klāstu. VILPE® izstrādājumu dizains un
komplektācija nodrošina vieglu uzstādīšanu, jo visi uzstādīšanai nepieciešamie darba rīki un instrukcijas ir iekļauti komplektā.

¦ Ilgmūžība;
¦ Zema tvaika caurlaidība;
¦ Vienkārša uzstādīšana, piegriešanas un apstādes

vieglums;
¦ Videi draudzīgs materiāls.

TEHNISKIE PARAMETRI
Izturība pret saspiešanu

Carbon ECO

Carbon PROF

Carbon SOLID

200

300

500

30,1-38,0

30,1-38,0

30,1-38,0

pie 10% deformācijas, ne mazāk par, kPa
Blīvums, kg/m³
Siltumvadītspēja (25±5) °C, W/(m°C)
Ūdens absorbcija, % pēc tilpuma, ne vairāk
Tvaiku caurlaidības koeficients, mg/(m•h•Pa)
Ugunsdrošības kategorija
Temperatūras diapazons, °C
Garums, mm:
Platums mm:
Biezums, mm:

0,035

0,035

0,033

0,2

0,2

0,2

0,010

0,010

0,010

E

E

E

no -50 lidz +75

no -50 lidz +75

no -50 lidz +75

1180

1180

1180/1200/2380/4000

580

580

580

20, 30, 50, 80, 100

20, 30, 50, 80, 100

50

• Jumta ventilatori, ECo jumta ventilatori
• Jumta konstrukcijas ventilācijas elementi
• Ventilācijas izvadi

• Kanalizācijas izvadi
• Antenas izvadi
• Radona ventilatori

• Ross deflektori
• Ventilācijas restes
• Jumta lūkas

• Solar pieslēguma elementi
• Skursteņu pieslēguma elementi
• Gaisa padeves elementi
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TECHNONICOL AKMENS VATE

DŪMVADU SISTĒMA
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „ICOPAL” ekskluzīvais pārstāvis Latvijā

Dūmvada Wulkan elementus ražo, pamatojoties uz pārbaudītu
skandināvu tehnoloģiju. Jau 30 gadus Icopal grupas rūpnīcās dūmvadi tiek
ražoti saskaņā ar šo standartu. Šī dūmvada unikalitāte ir ražošanā izmantotie
tikai dabiskie, ekoloģiskie, vulkāniskie ieži, cements un ūdens. Gatavs
elements nesatur nekādas pildvielas (smiltis, grants), kas palielina dūmvada
siltumizolācijas spēju. Lai gūtu maksimālu efektu no šīs īpašības, Wulkan ārējo
bloku elementiem ir biezākas sienas.

Korporācija TechnoNICOL ir viens no lielākajiem
hidroizolācijas un siltināšanas materiālu ražotājiem
Eiropā, kura ražotie siltināšanas materiāli atbilst
augstiem tehniskajiem standartiem.
Siltumizolācija TechnoNICOL ir nedegošs,
hidrofobs, siltuma un skaņu izolējošs akmensvates
materiāls, kurš izgatavots no bazaltu grupas kalnu
iežiem.
TECHNO materiāli ir ilgmūžīgi, energoefektīvi,
ekoloģiski un pilnīgi nedegoši.

PRIEKŠROCĪBAS
Augsta siltumizolācijas spēja
Pateicoties dabiskā vulkāniskā ieža augstajiem siltumizolācijas
parametriem, dūmvads ļoti ātri sasniedz optimālo darba temperatūru,
samazinot kondensāta rašanos, turklāt kvēpu aizdegšanās gadījumā sistēma
nodrošina lietotāju un ēkas pilnīgu drošību.

TechnoFacade

9

Noturība pret dūmvada kondensātu
Mūsdienu apkures tehnoloģijas mērķis ir minimizēt caur dūmvadu
izvadīto kvēpu temperatūru. Pretējā gadījumā dūmvados var sakrāties pārāk
daudz agresīva kondensāta. Dūmvadu sistēmas ICOPAL WULKAN elementi ir
noturīgi pret ūdens kondensāta iedarbību pat ar augstu sēra saturu (pH 3,5),
kas ir apstiprināts ar testiem Būvniecības tehnikas institūtā, Polijā.

TechnoROOF V50

TechnoFacade izmanto privātā un rūpnieciskā celtniecībā kā
siltumizolāciju sienu ārējo siltināšanas sistēmās ar dekoratīvo apmetumu.
TechnoFacade raksturo: augsta siltumizolācijas spēja; izturība pret augstas
temperatūras ietekmi; apjoma un formas noturība; zema ūdensuzsūce; augsta
skaņu absorbēšanas spēja; noturība pret mikroorganismiem un grauzējiem;
neitrāla reakcija, saskaroties ar betonu un metāla materiāliem; uzstādīšanas,
piegriešanas un apstrādes vienkāršums – viegli griezt ar nazi vai zāģēt. Atbilst
zemapmetumu sistēmu (ETAG004) prasībām.

8

DŪMVADU SISTĒMAS WULKAN ELEMENTI
1
2

4

1. Ārējais bloks - izgatavots no
vulkāniskas izcelsmes iežiem

3. Metāla stabilizators
(sistēmā Wulkan C-200)

TechnoROOF V50 loksnes ir paredzētas ieklāšanai vienslāņa vai kā
virsējais slānis lēzeno jumtu siltumizolācijas sistēmā. Pielieto gan ēku
rekonstrukcijā, gan jaunu ēku celtniecībā, uz dzelzsbetona vai profilētā metāla
pārsegumiem ar ruļļveida hidroizolācijas klājumu. TechnoROOF V50 ieteicams
izmantot kopā ar TechnoROOF N30 vai N30g loksnēm.

TechnoROOF N30

2. Keramiskā iekšējā caurule
nodrošina augstu ugunsizturību,
mitrumizturību un aizsardzību
pret sodrēju aizdegšanos

7
Dūmgāzes

4. Stabilizācija un papildus
siltumizolācija – veidota no cietās
akmens vates CI sistēmās

1

5. Ventilācijas reste

2

TechnoROOF N30 loksnes pielieto lēzeno jumtu siltumizolācijas
sistēmā kā apakšējo slāni gan ēku rekonstrukcijā, gan jaunu ēku celtniecībā uz
dzelzsbetona vai profilētā metāla pārsegumiem ar ruļļveida hidroizolācijas
klājumu. TechnoROOF N30 ieteicams izmantot kopā ar TechnoROOF V50
loksnēm.
TechnoROOF N30g ir lēzeno/savietoto jumtu apakšējās kārtas
siltumizolācijas materiāls ar ventilācijas kanāliem. Šis akmens vates loksnes
izmanto jumtu konstrukcijās, kurās nepieciešams nodrošināt papildus jumta
ventilāciju. TechnoROOF N30g ieteicams izmantot kopā ar TechnoROOF V50
loksnēm.

6. Karstumnoturīga revīzijas lūka

10

7. Savienojuma trejgabals (90° vai
45°)

3

TechnoROOF N30g

TEHNISKIE PARAMETRI

8. Betona elementi dūmvada
izveidei virs jumta
9. Augšējā betona plāksne un
metāla difuzors

30 GADU ICOPAL

KVALITĀTES

GARANTIJA

10. Divslāņu dūmvada termināls
(Wulkan C SPS un C-SPS/k)
gāzes katlu ar slēgto sadegšanas
kameru pieslēgšanai.

Garums,
mm

Platums,
mm

Biezums, mm
(ar soli 10 mm)

Blīvums,
kg/m³

Siltumvadītspēja
(25±5) °C, W/(m°C)

Degtspēja,
kategorija

TechnoFacade

1200

600

50-200

145

0,037 - 0,038

A1

TechnoFacade Optima

1200

600

50-200

120

0,037

A1

TechnoFacade Cottage

1200

600

50-200

105

0,036

A1

1200, 2400

600, 1200

40-50

170

0,038

A1

6

Gaiss

5

TechnoROOF V50
TechnoROOF N30

1200, 2400

600, 1200

50-200

100

0,036

A1

TechnoROOF N30g

1200, 2400

600, 1200

50-200

100

0,036

A1

4
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Vairumtirdzniecības bāze Latroof Latvijas tirgū strādā jau 10 gadus un uz doto
brīdi ir Eiropas vadošo celtniecības materiālu ražotāju oficiālais pārstāvis. Galvenais
virziens ir jumtu materiāli un viss nepieciešamais jumta ierīkošanai, kā arī
siltumizolācijas materiāli un celtniecības plēves. Kompānijas speciālisti palīdzēs ar
jumta seguma izvēli, ņemot vērā katra projekta individuālās īpašības, kā arī piedāvās
visus nepieciešamos papildmateriālus un nodrošinās to piegādi uz objektu.

BITUMENA GRUNTIS
UN MASTIKAS
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

Mastikas nodrošina dažādu virsmu (betons, metāls u.c.) visaugstākas klases hidroizolāciju un tiek plaši pielietotas
Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs. Bitumena gruntis nodrošina hidroizolācijas materiālu kvalitatīvu pielīmēšanu
pie porainām, grubuļainām un putekļainām virsmām. Mastikas ir dziļas iedarbības un ātri žūstošas.

Tirdzniecība notiek gan no noliktavas Rīgā, gan tiek piegādāta tieši no ražotāja uz objektu vai tirdzniecības organizācijas noliktavu
visā Latvijā. Visai piedāvātajai produkcijai ir atbilstoši Eiropas kvalitātes sertifikāti un kompānija nodrošinās ražotāja izsniegto garantiju
materiāliem. No 2012. gada kompānija Latroof ir rūpnīcas Eternit Baltic ģenerālais pārstāvis Latvijā.

Latroof – tā ir kvalitāte, stabilitāte, uzticamība un pašas konkurētspējīgākās cenas!

Mūsu sortimentā ir visa veida mastikas, kuru sastāvā ir celtniecības bitums. Mastiku ražošanās procesā tiek
izmantoti augsto tehnoloģiju materiāli un vismodernākas ierīces un aparatūra.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
1

Bitumena grunts №01

Bitumena mastika №23

Hidroizolējošā mastika №24

(PRAIMER)
Iepakojums:
20 l hermētiski metāla spaiņi

(FIKSER)
Iepakojums: 3.6 kg un 12 kg spaiņos
un 310 mm kārtridžs

(MGTN)
Iepakojums:
20 kg metāla spaiņi

Izmanto pirms uzkausējamo un
pašlīmējošo hidroizolācijas un jumta
materiālu ieklāšanas, izolējošo
virsmu (betona plāksne, cementasmilšu kārta u.c) sagatavošanai
(gruntēšanai).

Izmanto bitumena dakstiņu un citu
bitumena materiālu šuvju salīmēšanai, tāpat arī bitumena materiālu
pielīmēšana pie ķieģeļu, betona,
metāla, koka, keramikas un citām
virsmām.

Izmanto betona, dzelzsbetona,
metāla, koka un citu būvkonstrukciju
ārējai un iekšējai hidroizolācijai.
Pasargā apstrādātās virsmas no
ūdens, mitruma un korozijas.

2

3

2
8

7
6

4
2

7
3
2
Bitumena grunts №03

Bitumena mastika №21

Bitumena mastika №27

(POLIMER PRAIMER)
Iepakojums:
20 l hermētiski metāla spaiņi

(TECHNOMAST)
Iepakojums:
20 kg metāla spaiņi

(XPS līmēšanai)
Iepakojums:
12 kg un 22 kg metala spaiņi

Izmanto pirms uzkausējamo un
pašlīmējošo hidroizolācijas un jumta
materiālu ieklāšanas, izolējošo
virsmu (betona plāksne, cementasmilšu kārta u.c) sagatavošanai
(gruntēšanai). Īpaši īss izžūšanas
laiks. Droša aizsardzība pret koroziju.

Izmanto mastikas jumtu izveidošanai
un visa veida jumtu remontiem,
būvkonstrukciju un metāla virsmu
hidroizolācijai un antikorozijas apstrādei (aizsardzībai). Sastāvā ietilpst
mākslīgais kaučuks, kas mastiku
padara īpaši elastīgu un izturīgu.

Mastika paredzēta ekstrudētā putupolistirola pielīmēšanai pie bituma,
bituma-polimēra materiāliem, kā arī
pie betona, metāla, koka virsmām.
Piemīt pastveidīga konsis-tence, kura
ļauj droši piestiprināt siltumizolācijas
plātnes pie vertikālām konstrukcijām.

1. JUMTU SEGUMI un papildmateriāli

3. CELTNIECĪBAS PLĒVES

• ETERNIT bezazbesta viļņotās loksnes
• Bitumena ŠINDEĻI
• Metāldakstiņi un metāla profili
• Betona un māla dakstiņi
• Uzkausējamais ruberoīds

• Tvaika izolācijas
• Hidroizolācijas
• Pretkondensāta
• Diffuzijas membrānas
• Vēja izolācijas

4. ŪDENS NOTEKSISTĒMAS
• Profilētās
• Apaļās

2. SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLI
• Atstarojošā siltumizolācija ALUthermo
• Akmens vate TECHNONICOL, ROCKWOOL, PAROC
• Minerālvate KNAUF INSULATION, ISOVER
• Putupolisirols EPS, ekstrudēts putupolistirols XPS

6. OSB-3 MITRUMIZTURĪGĀS PLĀKNES

5. JUMTA LOGI VELUX

7. HIDROIZOLĀCIJAS MATERIĀLI

¦ NORĀDĪJUMI: Nelietot pie aizdegšanās avotiem. Strādāt labi vēdināmās telpās. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm.
¦ UZGLABĀŠANA: Uzglabāt sausā vēdināmās telpās temperatūrā no -20 C līdz +30 C. Uzglabāšanas laiks 12 mēneši.

8. FASĀDES APDARES PANEĻI CEDRAL
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JUMTI • FASADES • SILTUMIZOLACIJAS MATERIALI • CELTNIECIBAS PLEVES

PAŠLĪMĒJOŠĀ HERMETIZĀCIJAS

SATURS:

LENTA „NICOBAND”
SIA „LATROOF Ltd” ražotājrūpnīcas „TECHNONICOL” pārstāvis Latvijā

LATROOF. Par mums

3

ICOPAL. Dūmvadu sistēma

4

Dūmvadi
Ventilācija
VILPE. Ventilācijas risinājumi
Jumta segumi
ETERNIT BALTIC. Bezazbesta viļņotās loksnes
ETERNIT BALTIC. Komplektējamās detaļas 5-viļņu loksnēm
TECHNONICOL. Bitumena šindeļi
MONIER. Betona un māla dakstiņi
GAF. Bitumena šindeļi
LATROOF. Metāldakstiņi un profili jumtiem un sienām
BUDMAT. Metāldakstiņi Venecja
TECHNONICOL. Ruļļveida bitumena materiāli
TECHNONICOL. PVC membrānas un tvaika izolācija
Fasādes paneļi
ETERNIT BALTIC. Fibrocementa fasādes paneļi CEDRAL
Celtniecības plēves
EUROVENT. Celtniecības plēves
Palīgmateriāli
EUROVENT. Papildmateriāli jumtiem
KRONO. OSB 3 mitrumizturīgās plāksnes
RAIKO. Lietus ūdens noteksistēma
VELUX. Jumta logi
Siltumizolācijas materiāli
ALUTHERMO. Atstarojošā Izolācija
KNAUF INSULATION. Siltumizolācija: minerālvate
TECHNONICOL. Siltumizolācija: XPS un minerālvate
Hidroizolācija
TECHNONICOL. Mastikas
TECHNONICOL. Pašlīmējošā hermetizācijas lenta NICOBAND

5

Pašlimējošā hermetizācijas lenta „NICOBAND” sastāv no speciāla pašlīmējoša bituma slāņa, krāsaina alumīnija pārklājuma un
aizsargplēves. Šo lenti var izmantot gan montāžas, gan remonta darbos profesionālajā celtniecībā, kā arī privātām vajadzībām. Lenta kļūs
par nenovērtējamu palīgu darbu veikšanai privātmājā vai vasarnīcā, mansarda logu, kā arī ruberoīda, šīfera, valcprofila un citu jumtu
montāžas un remonta darbos.

SVARĪGĀKĀS PIELIETOŠANAS JOMAS:
¦ Šuvju un salaiduma vietu hermetizācija dažādu

6
9
10
12
13
14
16
18
19

materiālu (betons, metāls, ķieģelis, koks,
plastmasa u.c.) konstrukcijās;
¦ Piekļāvuma vietu ierīkošana slīpajos un lēzenajos

jumtos;
¦ Metāla valcēto jumtu remonts;
¦ Ūdens noteksistēmu (metāla un plastmasas)

remonts;
¦ Tvaika izolācijas plēvju hermetizācija;
¦ Ūdensapgādes metālisko trubu hidroizolācija;
¦ Salaiduma vietu hermetizācija polikarbonāta

konstrukcijās (siltumnīcas, nojumes);
¦ Koka izstrādājumu hidroizolācija betona un

20

akmens konstrukcijās (logu un durvju bloki);
¦ Ventilācijas sistēmu hermetizācija;

22

¦ Montāžas šuvju tvaika hidroizolācijai, ieklājot

siltumizolāciju no putupolistirola;
¦ Metāla un plastikas autofurgonu un laivu remonts;

24
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27
28
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32
34
35

¦ Skaņas izolācija metāla santehnikas izstrādājumos

(izlietnes, vannas) un metāla palodzēs.

Plašā krāsu un izmēru izvēle ļauj viegli izvēlēties nepieciešamo hermetizējošās lentas veidu.
Garums, t.m.

Pieejamās krāsas

Platums, cm

3

5

10

7.5
10
15
20

Sudraba

Sarkana

Zaļa

Brūna

Tumši pelēka

30

krāsains alumīnija
pārklājums
speciāls
pašlīmējošs
bituma slānis
aizsargplēve

2
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Aleksandrs Križanovskis
Valdes priekšsēdētājs

Tālr.: +371 67517817
alex@latroof.lv

Simona Kreicberga

Tatjana Jermišina

Pārdošanas speciāliste

Pārdošanas speciāliste

Tālr.: +371 67517818
Mob.: +371 29162237
simona@latroof.lv

Tālr.: +371 67517814
Mob.: +371 29555521
tatjana@latroof.lv

Sergejs Demjaņenko
Iepirkumu speciālists

Tālr.: +371 67341112
Mob.: +371 27034034
sergejs@latroof.lv

Guntis Upe

Staņislavs Voroņins
Pārdošanas speciālists

Pārdošanas speciālists

Tālr.: +371 67517815
Mob.: +371 27010222
stanislav@latroof.lv

Tālr.: +371 67517816
Mob.: +371 20026200
guntis@latroof.lv

Raimonds Bērziņš
Pārdošanas speciālists

Tālr.: +371 67341112
Mob.: +371 25602020
raimonds@latroof.lv

SIA LATROOF Ltd.
Ganību dambis 31 (iebraukšana no Uriekstes ielas), Rīga, LV-1005
Tālr.: 64461111; Fakss: 67341151
Tirdzniecības nodaļa: 67517814, 67517815, 67517816, 67517818

latroof@latroof.lv

www.latroof.lv

JUMTI

FASĀDES

SILTUMIZOLĀCIJA

CELTNIECĪBAS PLĒVES

