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Ārsienas Siltuma caurlaidības  

koeficients (W/m²k)

EnEV 2007 0,35 – 0,45

EnEV 2009 0,2 – 0,3

LBN 002 -01 0,25k – 0,5k

1.Siltumenerģijas patēriņš gadā drīkst būt 15 kWh/m2.

2.Ēkas kopējais enerģijas patēriņš (telpu apsilde, siltā 

ūdens ražošana, elektrības patēriņš) drīkst būt ne lielāks 

par 120 kWh/m2.

3.Ventilācijas sistēmas siltuma efektivitātei jābūt lielākai 

par 75 procentiem, turklāt noteikti jāstrādā rekuperācijas 

režīmā.

4.Mājas ārējo konstrukciju siltuma caurlaidība U<0,15 

W(m2*K) sākot ar 2019.

5.Stiklojuma siltuma caurlaidība U<0,8 W(m2*K).



2010 gada novembra beigās ir veiktas izmaiņas LBN002, kurš nosaka pašvaldību, valsts 

un ES naudas piesaistītajiem projektiem renovācijas darbus veikt saskaņā ar  

ETAG 004 stingrajām prasībām: 

Latvijā pieejami vairāk kā 10 dažādas sistēmas. 

-ETICS SAKRET EPS (siltumizolācijas materiāls putu polistirolu) 

-ETICS SAKRET MW  (siltumizolācijas materiāls akmens vates)-ETICS SAKRET MW  (siltumizolācijas materiāls akmens vates)

P.S. Sistēma nav atsevišķu materiālu testēšana, bet gan gatava sienas fragmenta 

pakļaušana virknei dažādu testu, kā rezultāta tiek noteiktas sistēmas kopīgās īpašības. 



GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL 

of

EXTERNAL THERMAL INSULATION EXTERNAL THERMAL INSULATION EXTERNAL THERMAL INSULATION EXTERNAL THERMAL INSULATION 

COMPOSITE SYSTEMS WITH COMPOSITE SYSTEMS WITH COMPOSITE SYSTEMS WITH COMPOSITE SYSTEMS WITH 

RENDERING (ETICS)RENDERING (ETICS)RENDERING (ETICS)RENDERING (ETICS)





Gan sistēma kopumā, gan atsevišķi tās komponenti 
tiek testēti paredzot 25 gadu darba mūžu.

• Ugunsdrošība;

• Higiēna, veselība un vide:
• Ūdens absorbcija;
• Tvaiku caurlaidība;
• Salnoturība;

• Triecienizturība;

Kā pārbauda sistēmas komponentes ?

• Kalpošanas ilguma aspekti:
• Sistēmas testēšana pēc novecošanas;

• Triecienizturība;

• Drošība lietošanā:
• Adhēzija starp slāņiem;
• Fiksācijas stiprība;
• Vēja slodzes pretestība;

• Aizsardzība pret troksni;

• Enerģijas ekonomija un siltuma saglabāšana;



Putu polistirols
E - būvizstrādājums degšanas laikā jau 

pirmajās divās minūtēs var radīt vispārējas 

uzliesmošanas situāciju;

Putu polistirols sistēmā 
B - būvizstrādājums nerada vispārējas 

uzliesmošanas situācijas, tomēr tas var 

uzturēt degšanu attīstīta ugunsgrēka 

gadījumā;

Uguns reakcijas klases saskaņā ar LBN 201 - 07



Kas jāņem vērā projektējot siltināšanas sistēmu:

• Jānovērtē  ēkas esošā pamatne/siena

• Jāizvēlas siltumizolācijas materiāls  (LBN 002-01 un 

LBN 201-07)

• Jāizrēķina siltumizolācijas biezums un stiprinājumu 

daudzums (LBN 003-01 Būvklimatoloģija)daudzums (LBN 003-01 Būvklimatoloģija)

• Jāizvēlas apdares veids un krāsa

• Darbi jāveic saskaņā ar sistēmas turētāja 

rekomendācijām



Saskaņā ar LBN 002-01
Sdsiltā puse

Sdaukstā puse

≥  5

materiāli µ Sd
Sd siltā puse/

Sd aukstā puse

Akrila špaktele un krāsa 2

Siltā puse I Kaļķa - cementa apmetums 0,01m 6 0,06

Gāzbetona vai keramzītbetona bloki 0,2m 6 1,2 I/I I/II

3,26 1,13 17,2

Akrila špaktele un krāsa 2

Siltā puse II Dzelzbetona panelis 0,15m 100 15 II/I II/II

17 5,88 89,5

SAKRET BAK + PG + SBP + grKS + KS 0,09

Aukstā puse I Putu polistiros 0,1m 28 2,8

2,89

SAKRET BAK + PG + SBP + grKS + KS 0,09

Aukstā puse II Minerālvate 0,1m 1 0,1

0,19

Sd = µµµµ xxxx d (m)d (m)d (m)d (m)



Kondensāts

Nokrišņi

ārsiena

Siltumizolācijas materiāls;

armējošā kārta un apdares slānis

Ūdens 
tvaiks



� Latvijas būvnormatīvs LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"



II kategorija

II kategorija

III kategorija

II kategorija

I kategorijaII kategorija

III kategorija



Kategorija Triecienizturības nosacījumu apraksts

I
Sienas daļas, kas viegli pieejamas triecieniem un izmantošanai tam iepriekš 

I
Sienas daļas, kas viegli pieejamas triecieniem un izmantošanai tam iepriekš 

neparedzētā veidā.

II

Sienas daļas, kuru attālums no zemes vai grīdas dara nepieejamas triecieniem ar 

kāju vai metieniem ar priekšmetiem, vai samazina ietekmes spēku. Kā arī sienas 

daļas, kuru izmantošana neatbilstoši mērķiem ir maz iespējama. 

III

Sienas daļas, kuru attālums no zemes vai grīdas nodrošina aizsardzību pret 

triecieniem ar kāju vai metieniem ar priekšmetiem. Kā arī sienas daļas, kuru 

izmantošana neatbilstoši mērķiem ir maz iespējama. 



Atstarošanās koeficients raksturo virsmas spēju atstarot  uz to krītošo gaismu

> 40 %

gaišs

20 – 40 %

vidējs

< 20 %

tumšs 

Saskaņā ar EC rekomendācijām nav vēlams fasādes krāsošanai izmantot 

krāsa ar gaismas atstarošanās koeficientu mazāku par 40 %

Pastāv arī stingrāki normatīvi, kas prasa gaismas atstārošanās koeficientu 

ne mazāku par 30%.





-Sistēmas aprakstu no virsmas sagatavošanas līdz fasādes 
ekspluatācijai  

-Detaļzīmējumus dažādiem ēkas mezgliem

-Fasāžu darbu secības aprakstus -Fasāžu darbu secības aprakstus 

-Konsultācijas un nepieciešamo apmācību 

-Sistēmas materiālu pieejamību(sausie maisījumi, dībeļi, 
armēšanas siets, profili un citi nepieciešamie materiāli)

-CE sertifikātu konkrētai fasādei  





Kas jāņem vērā projektējot siltināšanas sistēmu:

• Jānovērtē  ēkas esošā pamatne/siena

• Jāizvēlas siltumizolācijas materiāls un tā biezums  

(LBN 002-01 un LBN 201-07)

• Jānosaka siltumizolācijas stiprinājumu daudzums (LBN 

003-01 Būvklimatoloģija)003-01 Būvklimatoloģija)

• Jāizvēlas apdares veids un krāsa

• Darbi jāveic saskaņā ar sistēmas turētāja 

rekomendācijām( darbu tehnoloģijas, laika apstākļi un 

citi norādījumi)



� Vizuāliem defektiem

� Neatbilstoša siltumtehniskiem raksturlielumiem

� Nelietderīgi iztērētas naudas

� Nekādas ekonomijas ......  




