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1. Vispārīgie norādījumi 

1.1. TENAPORS L EPS raksturojums  

TENAPORS L EPS elementi betona plātņu pamatiem ir paredzēti plātņu pamatu izbūvei nelielām 

dzīvojamajām ēkām. Kombinējot elementu ar izolācijas plāksnēm tiek izveidots veidnis, kurā ielejot 

betonu veidojas monolīti plātņveida pamati. Tādā veidā tiek iegūta monolīta konstrukcija, kura tiešā 

veidā nesaskaras ar grunti un neveido siltuma tiltus. Šāda tipa konstrukcijai ir ne tikai augsta izturība 

pret grunts noslīdēšanu un deformāciju, bet arī ar teicamas siltumtehniskās īpašības.  

L EPS elementam ir jābūt izturīgam, jo uz tā tiek balstīta visa māja, līdz ar to tas tiek ražots no 

augstas izturības EPS materiāla, kuram ir augsta ilgstošās slodzes noturība. Līdzīgas uzbūves siltināto 

pamatu sistēmas ar dažādām modifikācijām plašu atzinību guvušas privātmāju sektorā Skandināvijas 

valstīs, Vācijā, Lielbritānijā un aiz vien biežāk būvniecībā tiek izmantots arī Austrumeiropā. 

Popularitāti var izskaidrot ar EPS materiāla ne tikai izcilajām siltumtehniskajām īpašībām, bet arī: 

1. Augsto noturību pret spiedes spriegumu; 

2. Ilgmūžību; 

3. Zemo ūdens absorbciju; 

4. Vieglu apstrādi, kas neprasa īpašus instrumentus vai smago tehniku. 

Viena no biežāk pieļautajām kļūdām būvējot vai restaurējot ēku ir kļūdaina vai neesoša pamatu 

siltināšana. Nepietiekami vai neprecīzi siltinot pamatus iespējams palielināt kopējos siltuma 

zudumus ēkai par aptuveni 15%-20%. Būvniecības laikā nepievēršot pietiekami lielu uzmanību 

nesošo konstrukciju siltumizolācijai var kļūt par ēkas vienu no lielākajām problēmām tās 

ekspluatācijas laikā, jo tieši šīm konstrukcijām, pēc būves nodošanas ekspluatācijā, ir 

visproblemātiskāk (vai pat neiespējami) piekļūt un veikt kādas izmaiņas. Mūsu piedāvātais pamatu 

siltināšanas risinājums ir ne tikai efektīvs un nodrošina zemus siltuma zudumus, bet arī: 

1. Ir viegli uzstādāms un neprasa īpašas priekšzināšanas montāžas darbu veikšanai; 

2. Montāžas darbi ir viegli veicami un norit ātri - tiek samazinātas darbaspēka izmaksas; 

3. Augstā noturība pret spiedes spriegumu un zemā ūdens absorbcija nodrošina nemainīgas 

siltumizolācijas un tehniskās īpašības laika periodā, kas pārsniedz 50 gadus; 

4. Paaugstinās dzīves komforts; 

5. Praktiski tiek izslēgts siltuma tiltu veidošanās risks; 

6. Iespējams samazināt cementa patēriņu par 30-60%; 
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7. Ideāli savienojams ar mūsdienīgiem silto grīdu risinājumiem, kā TENAPORS TERMO, 

TEAPORS TERMO PLUS un citiem. 

8. Savienojumā ar grīdas siltumizolāciju iespējams novērst nevēlamus siltuma zudumus, 

tādā veidā samazinot apkures rēķinus līdz minimumam.  

Lai maksimāli nodrošinātu klientu vēlmes un atbilstību ēku tehniskajām prasībām TENAPORS L 

EPS ir pieejams ar dažādiem izmēriem (1.tabula). Pieejami arī 2 dažādu veidu elementi (1.attēls): 

1. Plātņveida pamatiem bez siltajām grīdām – L elements; 

2. Plātņveida pamatiem ar silto grīdu – L elements pluss 

1.attēls. TENAPORS L EPS veidi 

  

1.tabula. TENAPORS L EPS standarta izmēri 

Garums, mm Platums, mm Augstums, mm Izolācijas biezums, mm L EPS veidi 

2000 500 
300 

400 
100 

L elements 

L elements pluss 

*Pēc klientu pieprasījuma ir pieejami arī citi izmēri 

 

1.2. Montāžas vadlīnijas 

Šajās vadlīnijās ir aprakstīti galvenie nosacījumi, kuri jāievēro veicot TENAPORS L EPS elementa 

montāžu. Lai iegūtu vēlamo rezultātu vēlams L EPS elementa izmantošanu iestrādāt jau sākotnējā 

ēkas projektā un tas atbilstu paredzētās ēkas tehniskajam risinājumam. Ja tehniskais risinājums tiek 

ieviests projekta realizācijas laikā obligāti jākonsultējas ar projekta autoru par tā iestrādi projektā, 

vislielāko ievērību pievēršot pamatu nesošo slodžu aprēķinam. 

L elements L elements pluss 
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1.3. Detalizācija 

Montāžas vadlīniju pielikumā pievienota standarta risinājumu “Mezgli”. Rasējumos norādīti 

standarta montāžas paņēmieni, kuri ir šo montāžas vadlīniju neatņemama sastāvdaļa. Izstrādātie 

“Mezgli” ir paredzēti ieskata sniegšanai standarta risinājumos, taču pirms to pielietošanas obligāti ir 

jākonsultējas ar sertificētu speciālistu par detalizētāku risinājumu izstrādi. 

 

2. Sistēmas būvfizika 

2.1. Siltumtehnika  

TENAPORS L EPS elements aizgūts no Skandināvijas, kur tas ieguvis plašu pielietojumu savu 

teicamo siltumtehnisko radītāju dēļ. Izmantotā putu polistirola siltumvadītspējas koeficients cl ir 

0,034 W/m K. Ilgstošā ūdens uzsūce nepārsniedz 5% un tas garantē izcilo siltumtehnisko īpašību 

saglabāšanos ilgtermiņā. Ūdens tvaika difūzijas pretestības faktors μ ir robežās 40 –100. Pareizi 

uzstādot elementu un to apvienojot ar grīdas siltumizolāciju iespējams panākt siltuma caurlaidības 

koeficientu U mazāku par 0,10 W/(m2 x K) (normatīvā vērtība grīdām atbilstoši LBN 002-15 U=0,15, 

maksimālā vērtība U=0,20).  

2.2. Nesošā slodze uz pamatiem 

TENAPORS L EPS elements tiek ražots no materiāla EPS 150, kura spiedes spriegums pie 10% 

deformācijas ir 150 kPa. Pamatu izbūvē svarīgāks radītājs ir ilgtermiņa slodzes noturība, šajā 

gadījumā tā ir 45 kPa, jeb 4,5 t/m2. Ir pieejami arī elementi no citas klases EPS materiāla, atbilstoši 

klientu pieprasījumam, taču šāda veida izstrādājumi tiek pielietoti reti.  

Tehnoloģija, kas sevī ietver plātņveida pamatu izbūvi ar L EPS elementu visbiežāk tiek 

izmantota koka karkasa 1-2 stāvu ēku būvniecībai privātajā sektorā, kur visbiežāk elementu 

nodrošinātā ilgtermiņa slodzes noturība ir pilnībā pietiekama. Šāda veida pamati var tikt izmantoti 

arī privātmāju celtniecībai no gāzbetona vai cita veida celtniecības blokiem.  

Pirms produkta iestrādes nesošajā konstrukcijā obligāti nepieciešams konsultēties ar 

sertificētu speciālistu par pamatu nesošajām slodzēm. TENAPORS L EPS slodzes noturības parādītas 

2.tabulā.  
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2.tabula. TENAPORS L EPS noturība pret spiedes spriegumu 

TENAPORS L EPS marka Spiedes spriegums pie 10% 
deformācijas  

Ilgstošais spiedes spriegums (pie 
2 % deformācijas, 50 gadi) 

EPS 150 150 kPa 45 kPa 

EPS 200 200 kPa 60 kPa 

 

3. Sagatavošanās darbi 

3.1. Uzglabāšana 

TENAPORS L EPS jāuzglabā labi vēdināmās telpās vai zem nojumes uz cietas, gludas, tīras un 

sausas pamatnes grēdās ar augstumu ne lielāku par 2 m. Elementi jāpasargā no nokrišņiem, tiešas 

saules staru iedarbības un mehāniskiem bojājumiem. Uzglabāšanas vieta ir jāaprīko atbilstoši 

ugunsdrošības noteikumu prasībām. 

3.2. Ierīces un instrumenti 

TENAPORS L EPS montāžai nepieciešami šādi instrumenti: 

- Līmeņrādis; 

- Zīmulis vai marķieris; 

- Āmurs; 

- Rokas zāģis vai nazis; 

- TENAPORS L EPS naglu plate. 

TENAPORS L EPS piegriešanai nepieciešamajos izmēros, jāizmanto vai nu ass nazis vai zāģis, 

elementu iepriekš rūpīgi nomērot un atzīmējot griešanas vietas ar marķieri. Lai plātnes savā starpā 

labāk turētos kopā un savienojuma vietās betona liešanas laikā neveidotos spraugas starp plātnēm 

nepieciešams izmantot stiprinājumus - naglu plates. Šos stiprinājumus iespējams materiālā iespiest 

ar rokām vai izmantot āmuru.  

 

4. Montāža 

4.1. Sagatavošanas darbi 

TENAPORS L EPS plātņveida pamatu elementus nepieciešams montēt uz iepriekš nolīdzinātas 

virsmas. Lai nodrošinātu pamatu noturību rūpīgi jāsagatavo pamatne vispirms noņemot melnzemes 

kārtu un nolīdzinot nesošo grunti. Tālāk tiek veidots smilts vai šķembu kārta vismaz 150mm biezumā. 

Šķembas tiek rūpīgi blietētās, lai izvairītos no to sēšanās ēkas ekspluatācijas laikā. Zem šķembu slāņa 
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ieteicams izvietot ģeomembrānas slāni, kurš pasargās no grunts noslīdēšanas. Pirms pamatu 

uzstādīšanas vēlams uzstādīt drenāžas sistēmu pa visu ēkas perimetru – šādā veidā tiks samazināta 

mitruma ietekme uz ēkas pamatiem tās ekspluatācijas laikā.  

4.2. Novietošana 

Lai nodrošinātu plātņveida pamatu nestspēju visā tās ekspluatācijas laikā un sasniegtu 

paredzētos siltumtehniskos rādītājus ir svarīgi, lai betona ieliešanas laikā starp plātņu elementiem 

neveidotos spraugas. TENAPORS L EPS elementa augšdaļas un pamatnes daļas stiprināšanai tiek 

izmantotas naglu plates. Šie elementi nepieciešami blīva savienojuma noturēšanai starp elementiem 

betona ieliešanas laikā. Nepieciešamo stiprinājumu skaitu iespējams apskatīt tabulā Nr. 3. Visus 

stiprinājumu veidus var apskatīt attēlā Nr. 2 un to izvietojumu var apskatīt attēlā Nr. 3. 

Ja šuves nebūs hermētiskas pastāv iespēja, ka tajās iekļūs betons vai veidosies gaisa starpkārtas. 

Pa gaisa starpkārtas var veicināt nevēlamu gaisa cirkulāciju zem pamatu plātnes un veicināt siltuma 

zudumus. Betona siltumvadītspēja ir daudz augstāka nekā putu polistirolam līdz ar to tam iekļūstot 

spraugās var veidoties termiskie tilti. Lai papildus noblīvētu šuvju vietas tās iespējam aizpūst ar 

poliuretāna putām vai veidot atdalošo kārtu no ģotekstila vai cita materiāla ar labu tvaika 

caurlaidību. 

Nodrošinoties pret elementu nobīdi, pirms betona ieliešanas pa perimetru pamatu elementus 

jānostiprina, tos no ārpuses apberot ar grunti. L EPS kustība var novest pie nevēlamas pamatu plātņu 

deformācijas, kuru sekas sākumā var būt nemanāmas, taču ekspluatācijas laikā var novest pie 

pamatu sēšanās.  

Gadījumos, kad uz L EPS elementa tiek nostiprināts grīdas siltinājums, nepieciešams abus 

elementus caurdurt ar plastikāta naglu. Līdzīgs risinājums jāparedz gadījumos, kad grīdas siltināšanai 

tiek paredzēti vairāki slāņi – šajā gadījumā slāņus pēc tādas pašas tehnoloģijas nostiprina savā 

starpā. Šāds risinājums ir nepieciešams, jo putu polistirols ir salīdzinoši viegls materiāls un ielejot 

betona, tas varētu “uzpeldēt”. Papildus stiprības nodrošināšanai iespējams izmantot putu polistirola 

putas. Izmantojot piedāvāto tehnoloģiju iespējams samazināt “uzpeldēšanas” riskus līdz 

minimumam. Ja grīdas siltumizolācija tiek uzstādīta vairākos slāņus, to novietošana jāparedz tā, ka 

šuvju vietas nepārklājas. Lai nodrošinātu šuvju vietu hermētiskumu ieteicams izmantot naglu plates. 
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3.tabula. Nepieciešamo stiprinājumu skaits.  

Stiprinājumu vieta Stiprinājumu 
veids 

Pielietojums Stiprinājumu 
skaits, gab 

L EPS plātņu augšdaļā starp 

atsevišķiem elementiem 

Naglu plate Blīvu šuvju izveide 1 gab/ 

savienojums 

L EPS plātņu lejasdaļā starp atsevišķiem 

elementiem 

Naglu plates Blīvu šuvju izveide 1 gab/ 

savienojums 

Papildus izolācijas stiprināšana pie L 

elementa vai starp tās slāņiem 

Plastmasas 

nagla  

Nodrošināšanās pret 

elementa “uzpeldēšanu” 

8 gab/m2 

Grīdas siltumizolācijas stiprināšana 

savā starpā un pie L EPS elementa 

Naglu plate Blīvu šuvju izveide 2 gab/ uz 1m 

šuvju 

 
2.attēls. Stiprinājumu veids. 
 
 

 
 
3.attēls. Stiprinājumu izvietojums 

 

  

Naglu plate Plastikāta nagla 
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5. Sistēmas mezgli 

 






