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ventilējamā
fasāžu sistēma

weber SerpoVent
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Dekoratīvā ventilējamā fasāde
Latvijas mainīgie klimata apstākļi mums uzstāda augstas ēku siltināšanas prasības. Attīstoties tehnoloģijām un pieaugot būvnorma-
tīvu prasībām, tirgū parādās arvien jaunas fasāžu siltināšanas sistēmas. Kā viens no progresīvākajiem ir atzīts ventilējamais risinā-
jums, kurā ar dažādām inovatīvām konstrukcijām starp siltumizolāciju un ārējo apdari tiek nodrošināta gaisa šķirkārta. Ventilējamā 
fasāde uzlabo gan ēkas energoefektivitāti un skaņas izolāciju, gan būtiski pagarina būves kalpošanas laiku. Koka karkasa ēkām šāds 
risinājums arī ļauj ievērojami paaugstināt ārsienu ugunsizturību.

Vēsturiski senākā ventilējamo fasāžu dekoratīvā nobeiguma apdare ir ķieģeļu mūrējums, ko joprojām izmanto nelielu privātmāju ga-
dījumos. Mūsdienīgāki varianti ir dažādas dekoratīvās apdares plāksnes. Weber piedāvā vēl vienu iespēju - ārējo dekoratīvu ‘‘ekrānu’’ 
veidot ar pamata apdares plāksnēm, uz kurām nobeigumā uzvelk dekoru. Tātad nosiltinām ārsienu ar siltumizolāciju, no latām vai 
metāla profiliem izveidojam gaisa šķirkārtas konstrukciju, pie tās pieskrūvējam cementa plāksnes un uz plāksnēm uzklājam deko-
ratīvo apmetumu. Rezultātā iegūstam tradicionāli apmestu dekoratīvo virsmu, aiz kuras īstenībā ‘‘slēpjas’’ ļoti moderna ventilājamā 
fasāžu sistēma.

Weber SerpoVent vizuāli piedāvā plašas apmetuma faktūru un krāsu kombinācijas. Tehnoloģiskajos testos apstiprinātā triecieniztu-
rība un citi parametri apstiprina, ka šīs inovatīvās sistēmas kalpošanas laiks ir līdz 50 gadiem.
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1 Horizontālais latojums, aizpildīts ar ISOVER siltumizolācijas loksnēm

2 Pretvēja aizsardzības ģipškartona plāksnes ventilējamām fasādēm GYPROC GTS 9

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

4 Cementa plāksnes ar minerālu pildvielām Cembrit PermaBase, tiek montētas horizonatāli
(ja koka latu vietā izmanto metāla profilus, tad uz tiem zem plāksnēm obligāti jāuzlīmē amortizācijas lenta weber Rankanauha)

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

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

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

Weber SerpoVent sistēmas karkasam var izmantot kā koka latas, tā 
metāla profilus. Ar nolīmeņotas karksasa konstrukcijas palīdzību ie-
spējams novērst fasādes slīpuma defektus.

Cembrit PermaBase plāksnes veido pietiekami stingru pamatni, tāpēc 
apmešanas sistēma ir pavisam vienkārša, bez speciālu šuvju aiz-
pildītāju un lentu izmantošanas. Izlīdzinošo slāni veido tikai ar vienu 
javu - weber.vetonit 410, agrāk pazīstamu kā Serpo 410, no kurienes 
arī saglabājies fasāžu sistēmas nosaukums. Šai armējošajai javai ar 
bagātīgu šķiedru pildījumu ir izcilas saķeres spējas pat ar ļoti gludām 
virsmām. Saskaņā ar Eiropas standartu sienas struktūrai ir regla-
mentēta 5 ciklu salizturība. Weber.vetonit 410 java ir godam izturēju-
si 100 salizturības ciklu testu ! Unikālais produkts ir pierādījums tam, 
ka stipru pamatni var izveidot arī ar plānu apmetuma slāni. Javai ir 
pazemināta mitruma absorbcija un teicama tvaiku caurlaidība, kas 
garantē ilgstošu virsmas sausumu un tīrību.

Dekoratīvajai nobeiguma apdarei tiek izmantoti jaunākās paaudzes, 
gatavie, masā tonēti silikona materiāli uz ūdens bāzes, ko raksturo 
augsta ūdens tvaiku caurlaidība un netīrumus atgrūdošas īpašības.

• Ilgstoši tīra un sausa fasāde
• Paaugstināta triecienizturība
• Estētiska bezšuvju struktūra
• Izmeklēta krāsu palete
• Ilgs kalpošanas laiks
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Sistēmas apdares pamatmateriāli

Cembrit PermaBase
Cementa plāksnes ar minerālu pildvielām, neuzbriest un nepelē. Vei-
do triecienizturīgu, stingru pamatni. Biezums: 12,5 mm.

Plāksnes izmērs 900 x 1800 mm

Svars 14,7 kg/m2

Ugunsizturības klase A1

Maksimālā vēja slodze
195 kg/m2

(pie 400 mm distances starp 
karkasa elementiem)

weber Lasikultuverkko 6 mm
Armējošais stiklašķiedras siets, acs 6x6 mm. Stiprina apmetumu, sa-
mazina plaisāšanas risku, uzlabo triecienizturību.

Patēriņš 1,1 tek. m/m2

Svars 160 g/m2

Stiepes izturība 25 N/m2

Iepakojums 1 x 50 m (50 m2)

weber.vetonit 410
Armējošā java ar stiklašķiedras skaidām. Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, nav nepiecie-
šama gruntēšana. Veido stingru bāzes apmetuma slāni dekora uzvilkšanai.

Patēriņš 1,2 kg/m2/mm (weber SerpoVent apmetuma slānis ir 6-10 mm biezs)

Frakcijas (grauda lielums) līdz 1 mm

Sastāvs
smalcināts kaļķakmens, cements , polimēri, stiklašķiedras skaidas un 

speciālas piedevas

Ugunsizturības klase A2

Iepakojums 25 kg

weber.vetonit SilcoMaali
Silikona fasādes gruntskrāsa uz ūdens bāzes. Atgrūž ūdeni un netī-
rumus.

Patēriņš (2 kārtās) 0,3-0,45 kg/m2

Krāsu palete 216 toņi

Spīdīgums pilnībā matēta

Blīvums 1,5 kg/dm3

Iepakojums 25 kg (16 litri)

weber.vetonit SilcoPinnoite
Gatavais, dekoratīvais, masā tonētais silikona apmetums uz ūdens 
bāzes ar ‘‘biezpienveida’’ struktūru. Augsta ūdens tvaiku caurlaidība.

frakcija 1,5 mm - 2,5 kg/m2

Patēriņš frakcija 2 mm - 3 kg/m2

frakcija 3 mm - 4 kg/m2

Krāsu palete 216 toņi

Ūdens tvaika pretestība sd < 0,15 m

Iepakojums 25 kg
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Plākšņu montāža

Cembrit PermaBase plākšņu karkasu gaisa šķirkārtas nodrošināšanai sāk montēt pēc siltuma un pretvēja izolācijas materiālu uzstādīšanas. Kar-
kasam var izmantot gan koka latas, gan metāla profilus - precīzu izvietojumu un nepieciešamos attālumus aprēķina konstruktors. Ar nolīmeņo-
tas karksasa konstrukcijas palīdzību iespējams novērst fasādes slīpuma defektus. Karkasa apakšdaļā jāpieskrūvē ventilācijas profils, zem logiem 
jāuzmontē speciālie profili aiļu aizsardzībai pret mitrumu Ja koka latu vietā izmanto metāla profilus, tad uz tiem zem plāksnēm obligāti jāuzlīmē 
amortizācijas lenta weber Rankanauha (platums 50 mm). Lenta samazina kopējo fasādes sistēmas rezonansi un novērš metāla koroziju.

Plāksnes uzstāda pamīšus, lai neizveidotos garas horizontālās vai vertikālās salaiduma vietu spraugas. Īpaši svarīgi, lai šādas nepārtrauktas 
spraugas nebūtu durvju un logu aiļu stūros. Plāksnes obligāti jāuzstāda ar marķējumu uz ārpusi, tas norāda, kuru pusi paredzēts apmest. Cem-
brit PermaBase pie karkasa pieskrūvē bez iepriekšējas urbšanas. Skrūvju vietām jāatrodas vismaz 10 mm attālumā no plākšņu malām. Skrū-
vēšanu jāveic ik pa 150-200 mm. Plākšņu piegriešanai visērtāk izmantot cietkausējuma griezējinstrumentus. Vajadzības gadījumā piegrieztās 
malas var nedaudz pieslīpēt ar smilšpapīru.

Vislplašākā informācija par Cembrit plāksnēm pieejama www.cembrit.lv

CEMBRIT PLĀKŠŅU PĀRSTĀVIS LATVIJĀ



Apmetumu iestrāde

Aiļu stūru pastiprināšana

Pirms uzklāt armējošo slāni visai Cembrit PermaBase plākšņu virs-
mai, jāveic sarežģītāko punktu apstrāde. Darbus sāk ar logu un durvju 
aiļu apdari. Kā palīgmateriālu izmanto pašlīmējošo aiļu apmešanas 
profilu ar sietu. To piegriež attiecīgajā garumā un pielīmē tieši pie 
loga rāmja (ja loga rāmim ir ražotāja aizsargplēve, tā jānoņem). Ailes 
malas ar tajās ielīmēto profilu sietu apmet ar weber.vetonit 410, iz-
mantojot špakteļlāpstiņu.

Logu un durvju aiļu augšējie stūri ir īpaši pakļauti plaisāšanas riskam, 
tāpēc šajās vietās nepieciešama papildus armēšana, izmantojot ap-
mēram 300x300 mm joslas no armējošā stiklašķiedras sieta weber 
Lasikuituverkko. Vispirms uz aiļu stūriem uzklāj weber.vetonit 410 javas 
kārtu un pēc tam tajā ar špakteļlāpstiņu iespiež sietu.
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Logu un durvju aiļu apdare

Armējošās javas pirmā kārta

Pēc kritisko vietu apstrādes ar weber.vetonit 410 pārklāj visu plākšņu 
virsmu. Darbu var veikt ar rokām, izmantojot 10 mm roboto ķelli, vai 
mehāniski ar sūkni.

Cokola, stūru un nobeiguma profilu lietojums

Perforētos profilus ar sietu izmanto arī fasādes un durvju apakšējai 
daļai (ja tāda ir), ārējos/iekšējos stūros un vietās, kur mainās fasādes 
apdares veids. Profilus iespiež tikko uzklātā weber.vetonit 410 kārtā. 
Atsevišķos gadījumos profilu nostiprināšanai var izmantot skrūves.

Armējošās javas otrā kārta

Uz tikko iestrādātās, slapjās weber.vetonit 410 pirmās kārtas uzklāj ar-
mējošā stiklašķiedras sietu weber Lasikuituverkko. Sieta sleju savie-
nojumu vietas jāveido ar vismaz 100 mm pārlaidumu. Sietu ar špak-
teļlāpstiņu vienmērīgi iespiež javā.

Otrajai weber.vetonit 410 kārtai ir pilnībā jāpārklāj siets, lai to vairs 
nevarētu redzēt. Uzklāšanu var veikt ar rokām, izmantojot špakteļ-
lāpstiņu, vai mehāniski ar sūkni. 30 minūtes pēc uzklāšanas svaigo 
apmetuma kārtu izlīdzina ar trapecveida lineālu. Kopējam armējošā 
slāņa biezumam uz plāksnēm ir jābūt 6-10 mm.

Armējošā stiklašķiedras sieta iestrāde



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044

www.e-weber.lv

Visplašākā informācija
par weber apmetumu iestrādi pieejama

www.e-weber.lv

Weber SilcoMaali pirms lietošanas kārtīgi jāapmaisa. Uzklāšanai iz-
manto krāsotāju rullīti vai smidzinātāju. Krāsošanu veic divās kārtās 
un ļauj nožūt vismaz 8 stundas līdz dekora uzvilkšanai.

Gruntskrāsas uzklāšana

Weber SilcoPinnoite iestrādā ar rokām vai mehāniski. Uzklāšanu veic 
vienā kārtā un tādā apjomā, lai pēc iespējas mazāk būtu redzamas 
salaiduma vietas.

Dekoratīvā apmetuma uzvilkšana

Uzvilkto, slapjo weber SilcoPinnoite kārtu ar ķelli piespiež līdz frakcijas 
grauda biezumam un nogludina ar plastmasas rīvdēli.

Dekoratīvā apmetuma nobeiguma apdare

Cembrit plākšņu produkcijas pārstāvis Latvijā 
SIA “Zulak Wood Latvia”
Ganību dambis 30e, LV-1005, Rīga
Tālrunis +371 67 383 944    www.zulakwood.lv

www.zulakwood.lv



