
Multipor 

Droša un ekoloģiska metode 
izolēšanai no iekšpuses



Siltināšana no iekšpuses dažkārt ir vienīgais veids, kā uzlabot siltuma 
komfortu dzīvoklī. Piemēram, kad vēsturisko fasādi nevar mainīt.
Tad palīdz Multipor – viens no siltākajiem un veselīgākajiem 
materiāliem, ko izmanto izolācijai no iekšpuses.

Multipor – siltināšana no iekšpuses

Multipor plāksnēm ir raksturīga augsta 
siltumizolācijas spēja, un tajā pašā laikā tās 
nodrošina veselīgu un patīkamu mikroklimatu 
telpās. Tas ir pilnībā nedegošs materiāls ar 
augstu tvaika caurlaidību, ļoti ātri žūst, kas ļauj 
to izmantot kā siltumizolāciju no starpsienas 
iekšpuses bez tvaika barjeras. Siltumizolācijas 
sistēma no iekšpuses ļauj saglabāt fasādes 
sākotnējo izskatu, tāpēc ir īpaši ieteicama 
vēsturisko ēku siltumizolācijas modernizācijai.

Produkta varianti 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm

Plākšņu veids M3 M4

Platums [mm] 50 60 80 100 120 140 160 180 200

Garums x augstums [mm] 600 x 390

Cietums [kg/m³] 115 95

Siltuma vadīšanas koef.

sausā stāvoklī 
λ10,dry [W/(mK)]

0,042 0,039

aprēķina vērtība
 λ23/50 [W/(mK)]

0,043 0,040

Difūzijas pretestības
faktors μ

3 2

Reakcija pret uguns A1

Sārmaina reakcija pH 10

Izturība pret saspiešanu 
sausā stāvoklī [kPa] 300 200



Multipor – līdz 35% mazāks
enerģijas patēriņš gadā

 vēsturiskos – pieminekļu reģistrā ierakstīti 
vai konservatīvā aizsardzībā esošie objekti, 
kuru fasādes nevar mainīt,
 ar augstu arhitektonisko vērtību – fasādes 
interesantā rakstura dēļ, vai vēlme saglabāt 
ēkas sākotnējo izskatu,
 ar ierobežotām īpašumtiesībām – iespējams 
siltināt pat vienu dzīvokli vai telpu,
 lietotos periodiski – ēkas, kas tiek apsildītas 
īslaicīgi vai ar pārtraukumiem, kā arī telpas, 
kuras nepieciešams ātri apsildīt (piemēram, 
sporta zāles, baznīcas).

Pēc siltināšanas ar Multipor paneļiem
sienas termiskās īpašības ir 6 reizes labākas

Par 35% mazāks enerģijas patēriņš gadā!

Izolācijas slānis no 
Multipor plāksnēm

ar biez. 18 cm

PIRMS SILTINĀŠANAS 

Siltuma caurlaidības koeficients
sienai pirms siltināšanas 

U = 1,10 W/(m²K)

+ =

Siltuma caurlaidības koeficients pēc 
sienas siltināšanas
U = 0,18 W/(m²K)

PĒC SILTINĀŠANAS

SIENA NO PILNĀ KERAMIKAS ĶIEĢEĻA AR BIEZUMU 51 CM

Iekšējā izolācija ar Multipor paneļiem
visbiežāk tiek izmantota šādos objektos:



Ar Multipor paneļiem siltināšanas no iekšpuses 
priekšrocības

Ļoti silts materiāls, kas nodrošina augstu 
siltinātās ēkas termisko izolāciju. Ļauj 
samazināt enerģijas patēriņu un nozīmīgi 
ietaupīt ekspluatācijas izmaksas.

Energotaupīgums

Pilnībā nedegošs izolācijas materiāls 
(ugunsreakcijas klase A1), kas saglabājas
drošs arī ugunsgrēka gadījumā.

Nedegoša starpsiena

Multipor minerālplāksnes ir izgatavotas no 
dabīgām izejvielām – smiltīm, kaļķa un ūdens. 
Nesatur toksiskas piedevas (biocīdus).

Dabīgs produkts

Multipor plāksnes ir vieglākais gāzbetona 
veids, būtiski nepalielina būvkonstrukciju svaru 
(blīvums ≤ 95 kg/m³).

Vieglums

Izolācijas uzstādīšana ir ļoti vienkārša un ātra. 
Plāksnes var sagriezt jebkurā formā, izmantojot 
parastos instrumentus (volframa karbīda 
zāģi), vai slīpēt ar špakteļlāpstiņu. Iespēja veikt 
darbus neatkarīgi no laika apstākļiem.

Ātra un vienkārša 
uzstādīšana 

Ierobežots aļģu un sēnīšu veidošanās risks 
uz sienas, pateicoties Multipor plākšņu 
dabiskajām īpašībām, tai skaitā sārmainai 
reakcijai (pH = 10).

Aizsardzība pret
sēnītēm un aļģēm

Multipor ļauj izveidot izolācijas slāni, kas ir 
izturīgs pret mehāniskiem bojājumiem, tostarp 
triecieniem.

Izturīga siena

Pateicoties Multipor optimālajām difūzijas 
īpašībām, izolētā starpsiena „elpo”,
garantējot veselīgu mikroklimatu ēkā.
Nav nepieciešams izmantot tvaika izolāciju.

„Elpojoša” siena



Vispirms atzīmējam paneļu apakšējās 
malas pozīciju un uz grīdas izklājam 
izplešanās šuvju slāni (poliuretāna 
putu vai filca sloksne).

Paneļu griešanai nepieciešams tikai 
smalkais zobains zāģis.
 

Malu slīpēšanai un paneļu 
noapaļošanai tiek izmantots
īpašs slīpēšanas gludeklis.

1 2 3

Multipor paneļi tiek pielīmēti pie 
pamatnes ar Multipor FIX X700 vieglo 
javu. Tā tiek uzklāta tieši uz visas 
paneļa virsmas, izmantojot
16 x 16 mm zobaino špakteļlāpstiņu.

4

Panelis ar uzklāto javu tiek piespiests 
pie pamatnes 2 cm attālumā no 
galīgās uzstādīšanas vietas.

5

Panelis vienmērīgi jāpārvieto 
pareizajā pozīcijā.

6

Pēc paneļu ieklāšanas ar slīpēšanas 
špakteļlāpstiņu tiek izlīdzināti 
radušies nelīdzenumi savienojumos, 

7

Izolētās sienas virsma ir pilnībā 
pārklāta ar  5 mm slāni Multipor 
FIX X700, kurā ir iegremdēts stikla 
šķiedras siets, kura gramatūra ir min. 
145 g/m², aizsardzībai pret plaisām.

8

Piezīmes izpildīšanai
Pirms Multipor paneļu uzstādīšanas siena ir jānotīra no putekļiem
vai pretlīmējošo līdzekļu atliekām. Pamatnei jābūt līdzenai, lai pēc paneļu 
līmēšanas nebūtu gaisa tukšumu. Multipor paneļus nedrīkst likt „plāceņos” – 
izolācijai ar visu virsmu jālīp pie starpsienas.

Noskatieties 
izpildīšanas filmu

Izpilde Multipor sistēmā

Sienu siltināšana no iekšpuses
– minerālās Multipor plāksnes

Sienu var apdarināt ar plāna slāņa 
minerālu vai silikāta apmetumu, 
kaļķa apdari, papīra tapetēm vai 
stiklšķiedru. Krāsošanai izmantojiet 
tvaiku caurlaidīgu interjera krāsu.

9



Xella Polska sp. z o.o.
 www.xella.lv

Multipor
– dabiski
silta siena

Aicinām sazināties ar mums un ar mūsu konsultantu palīdzību
izvēlēties labāko starpsienu siltināšanas veidu no Multipor paneļiem.
Var būt noderīgi arī pasūtīt sienu higrotermisko analīzi.


