
Multipor

Inovatīva pārsegumu 
trīskāršās izolācijas sistēma



Multipor paneļu montāža
Konstrukcijas detaļas
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Savienojums starp sienu un 
griestiem, paneļa biezums 
< 16 cm

Savienojums starp sienu un 
griestiem, paneļa biezums 
≥ 16 cm

Paneļu montāžas secība Griestu stūris – montāža 
ar sākuma profilu

Griestu stūris

Stiprinājums Instalācijas uzstādīšana Sienas savienošana ar griestiem

 1 Multipor paneļi
 2 Multipor vieglā java
 3 Monolīti griesti
 4 Mūra sienas
 5 Sākuma profils
 6 Mehāniskais stiprinājums
 7 Dībelis sākuma profila stiprināšanai
 8 Šuve neaizpildīta ar javu
 9 Elastīga masa
 10 Kompakta tapa
 11 Vītņota nūja
 12 Uzgrieznis ar paplāksni 30 mm
 13 Instalācijas caurules apskava
 *  Piezīme: paneļi nedrīkst būt sakrauti 

viens otram
    montāžas kārtība



Izpilde. Paneļu vienkārša un ātra instalācija
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Pirms uzstādīšanas notīriet griestu virsmu, 
kas paredzēta izolācijai, noņemot 
pretlīmējošo līdzekļu atlikumus, 
piemaisījumus un pamatnes materiāla 
irdenas daļiņas.

Pēc tam rūpīgi notīriet virsmu, lai uzlabotu 
saķeri.

Java tiek uzklāta ar paralēlām kustībām pa 
visu Multipor paneļa virsmu ar 12 mm 
robaino špakteļlāpstiņu paneļiem ar 
biezumu līdz 14 cm, vai 16 mm biezākiem 
paneļiem.

Svaigu Multipor vieglo javu pagatavojiet, 
ar lēnas darbības maisītāju sajaucot 
20 kilogramu maisa saturu ar ap 7,5 l litriem 
ūdens, līdz tiek iegūta bieza krējuma 
konsistence.

Multipor paneļus var sagriezt pēc izmēra, 
izmantojot smalko zobainu zāģi.

Lai pielāgotu paneli izliekumiem un stūriem, 
izmantojiet slīpēšanas lāpstiņu.

Neaizmirstiet, ka java jābūt uzklāta 
uz pielīmēto paneļi, nevis uz virsmu.

Līmējot paneļus, pārvietojiet tos 
ar vienmērīgu kustību perpendikulāri javas 
izkliedēšanas virzienam.

1

Multipor izolācijas paneļi var lieliski pielāgot 
un piegriezt esošajām elektroinstalācijām 
un atverēm sienā un griestos, nodrošinot 
viendabīgu izolācijas virsmu.

6

Multipor ir viegls materiāls ar izcilām siltumizolācijas īpašībām, kas nodrošina vienkāršu un ātru 
paneļu uzstādīšanu pie griestiem un visām konstrukcijas līkumiem, kā arī estētisku virsmas 
apdari bez apmetuma uzklāšanas nepieciešamības.
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Veicot stiegrojuma slāni, jālieto dībelis 
ar plāksnes diametru min. 60 mm, 
ar izplešanās slāni griestos. Dībeļiem jāiziet 
cauri stiegrojuma sieta slānim un 
jānogremžas svaigā Multipor javā.

Termisko tiltiņu likvidēšanai ieteicams 
izolācijas paneļu sloksni uzlocīt 
uz konstrukcijas elementiem, kas 
ir perpendikulāri griestiem.

Paneļu perpendikulārais savienojums 
jāaizpilda ar elastīgu masu.

Pēc paneļu pielīmēšanas to virsmu izlīdzina 
ar slīpēšanas špakteļlāpstiņu.

Uz šādi uzstādītiem paneļiem var izveidot 
pastiprinošu stiegrošanas slāni no vieglas 
Multipor javas ar iestrādātu 4x4 mm sietu
ar gramatūru min. 145 g/m².

Lietojot paneļus, kuru biezums ir 16 cm vai 
vairāk, ir nepieciešama katra paneļa papildu 
nostiprināšana ar mehānisko stiprinājumu.
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Piezīmes izpildīšanai
Multipor paneļus iespējams atstāt bez papildu apdares slāņiem. Iegūtā 
virsma ir vienmērīga un estētiska. Pēc tam griestu jāaizsargā, tikai 
krāsojot ar silikāta krāsu.Noskatieties 

izpildīšanas filmu

https://youtu.be/svB-A8KCd-U


Multipor – pārsegumu  
izolācija „trīs vienā”

Multipor izolācijas paneļu tehniskie parametri

Apjoma blīvums, ρ [kg/m3] ≤ 95

Izturība pret saspiešanu sausā stāvoklī [kPa] ≥ 200

Siltuma pārejas koeficients 
sausā stāvoklī, λ10,dry [W/(mK)]
aprēķina vērtība, λ23/50 [W/(mK)]

0,039
0,040

Difūzijas pretestības koeficients, μ 2

Reakcija pret uguns Klase A1

Sorbcija [svara %] ≤ 6

Ūdens absorbcija
 īss kontakts ar ūdeni, WP [kg/m²]
 ilgs kontakts ar ūdeni, WPL [kg/m²]

2
3

pH vērtība 10

Siltumizolācijas materiāls 
pārsegumu izolācijai:

 garāžas un autostāvvietas,
 ejas ar vārtiem un 
caurbraukšanām, 
 pagrabi,
 lielas platības sabiedriskos 
objektos.

Siltuma vadītspējas 
koeficients λ23/50 = 0,040 
W/(mK)

Materiāls, kas rada 
skaņu absorbējošu slāni 
uz pārsegumiem, kas 
nepieciešams, piemēram, 
pazemes garāžās.
Tās izmantošana paaugstina 
skaņas absorbcijas līmeni 
(īpaši zemo frekvenču 
diapazonā).

Skaņas absorbcijas  
koeficients α = 0,35

Nedegošs materiāls, kurš 
ugunsgrēka gadījumā neizdala 
indīgas gāzes vai liesmojošus 
pilienus, nekūst, neizplata 
uguni, lēni uzsilst.

Uguns reakcijas klase A1  
(pēc EN 13501-1)

Multipor plāksnes paaugstina 
pārsegumu ugunsizturību, 
jo nodrošina papildu 
aizsardzību būvplākšņu 
stiegrojumam.

10 mm Multipor paneļi
= 15 mm betona segums

Aizsardzība  
pret trokšņi

Uguns  
aizsardzība

Termiskā 
aizsardzība
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Sporta iestādes: 

1  PGE Arena Gdańsk 

2  Nacionālais stadions Varšavā

Pazemes garāža: 

3  FORUM ēka Duisburgā

Multipor ir Xella Group reģistrēta preču zīme.  
Copyright © by Xella Polska sp. z o.o., Varšava 2022

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

https://www.xella.lv
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