
Tērauda konstrukcijas izmanto celtniecībā visā pasaulē. Viena no tērauda konstrukciju  galvenajām 
priekšrocībām ir tā, ka tām piemīt liela svara nestspēja, kas nodrošina arvien lielāku ēku 
daudzveidību un iespēju izmantot vieglākas konstrukcijas. 
Tomēr, tērauda ugunsizturība ir tā trūkums. Tādējādi, ugunsgrēka gadījumā, notiek pakāpeniskā 
temperatūras paaugstināšanās un uzkaršana, kas noved pie tērauda konstrukciju mehāniskās 
izturības samazināšanos.
Līdz 250°C uguns tērauda konstrukcijas neietekmē, bet virs 550°C tērauda konstrukcijas sāk zaudēt
savu mehānisko izturību, tāpēc tās ir jāizolē ar ugunsdrošiem materiāliem. 
Viens no šādiem risinājumiem ir Tecbor® ugunsdrošās plāksnes, kas testētas saskaņā ar EN 
133381-4 standartiem, lai noteiktu plākšņu ugunsdrošības īpašības, izmantojot tās tērauda 
konstrukciju – siju un  kolonnu ugunsdrošībai, nodrošinot atbilstošu to nestspēju. 
Tecbor® plāksnes ir pārbaudītas, lai spētu aizsargāt ļoti dažādus tēraudu profilus atkarībā no 
nepieciešamās ugunsizturības. 
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Nepieciešamais ugunsdrošās plāksnes biezums tērauda konstrukciju aizsardzībai ir atkarīgs no 
aprēķinātās tērauda A/V vērtības.
A/V vērtība ir laika mērs, kurā tērauda nodalījums tiek sildīts ugunsgrēka laikā. 
Jo augstāka ir aprēķinātā vērtība, jo biezāka būs ugunsdrošā plāksne priekš tērauda profila. 
A/V (m-1)
Kur A = izolējamās virsmas perimetrs metros (m) 
Kur V = kopējā šķērsojošā šķērsgriezuma platība kvm (m2)
Grafiks sastādīts pamatojoties uz sertifikātu 058417_002-2
Derīga shēma priekš 550°C projektētas temperatūras pa tēraudu saskaņā ar ENV 13381-4.

A/V vērtība Konstrukcijas ugunsizturība

m-1 R30 R60 R90 R120 R180 R240

Tecbor ugunsdrošo plākšņu biezums mm
*noteiktais biezums vienmēr jānoapaļo uz augšu, līdz nākamajam pieejamajam plāksnes biezumam

58 9,5 9,5 9,5 11,4 21,0 30,7

70 9,5 9,5 9,5 14,2 24,3 34,5

80 9,5 9,5 10,8 16,0 26,5 36,9

90 9,5 9,5 12,2 17,5 28,2 38,9

100 9,5 9,5 13,3 18,8 29,6 40,5

110 9,5 9,5 14,3 19,8 30,8 41,9

120 9,5 9,5 15,1 20,7 31,9 43,1

130 9,5 10,2 15,8 21,5 32,8 44,1

140 9,5 10,8 16,5 22,2 33,6 45,0

150 9,5 11,3 17,0 22,8 34,3 45,8

160 9,5 11,7 17,5 23,3 34,9 46,5

170 9,5 12,1 18,0 23,8 35,5 47,2

180 9,5 12,5 18,3 24,2 36,0 47,7

190 9,5 12,8 18,7 24,6 36,4 48,3

200 9,5 13,1 19,0 25,0 36,9 48,7

210 9,5 13,4 19,3 25,3 37,2 49,2

220 9,5 13,6 19,6 25,6 37,6 49,6

230 9,5 13,8 19,9 25,9 37,9 49,9

240 9,5 14,1 20,1 26,1 38,2 50,3

250 9,5 14,3 20,3 26,4 38,5 50,6

260 9,5 14,4 20,5 26,6 38,7 50,9
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TESTS 
Standarts: ENV 13381- 4

Laboratorija: APPLUS
Testa No: 10/1483-1014 

RISINĀJUMS 
(1) Tecbor® plāksne
(2) Tecbor® B 20 mm plāksne
(3) Pašvītņgriezes skrūves (lielums atbilstošs plāksnei)
(4)Tērauda kolonna
(5) Tecresa adhezīvs (līme).
(6) 30x30x0.6 mm leņķa sadaļa 
(7) 45x15x0.6 mm omega profils
(8) 5x80 mm pašvītņgriezes skrūves 

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Fiksēt 45x15x0.6 mm omega profilus uz ārējā metāla profila 
atloka puses, jābūt nostiprinātiem ar tērauda skrūvēm ik pēc 
725 mm. 
Fiksēt 30x30x0.6 mm leņķa sadaļu uz Tecbor® plākšņu 
sloksnes, un tad sloksnes uz omega profiliem ar 
pašvītņgriezes skrūvēm ik pēc 250 mm. Salieciet sloksnes. 
Izmantojiet Tecresa adhezīvu (līmi)  uz skrūvju virsām un 
šuvēm starp plāksnēm, vai kādu citu A1 nedegošu tepi,līmi 
vai maisījumu.

PIEZĪME!
Ja konstrukciju aizsardzībai tiek izmantotas sākot ar 20 mm 
Tecbor® B plāksnes, tad tās var tikt savstarpēji savienotas bez 
apakš konstrukcijām, izmantojot atbilstoša izmēra skrūves ik pēc 
250 mm, šuves aizdarot  ar Tecresa adhezīvu (līmi) vai kādu citu
A1 nedegošu tepi, līmi vai ugunsdrošu maisījumu.



TESTS 
Standarts: ENV 13381-4

Laboratorija: APPLUS
Testa No: 10/1483-1014 

RISINĀJUMS

Tecbor® plāksne
Pašvītņgriezes skrūves (lielums atbilstošs profilam)
Tērauda sija 
Tecresa adhezīvs (līme).
30x30x0.6 mm leņķa sadaļa 
45x15x0.6 mm beigu profili (omega)
Pārsegums
6x60 mm metāla skrūve ar dībeli

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Fiksēt 45x15x0.6 mm beigu profilus omega uz ārējā tērauda profila atloka puses, nostiprinot ar 
tērauda skrūvēm, ik pēc 725 mm. Fiksēt 30x30x0.6 mm leņķi uz plāksnes ar 6x60 mm tērauda 
skrūvēm un dībeli pārsegumā ik pēc 300 mm. 
Fiksēt 30x30x0.6 mm zemāka leņķa sadaļu uz  Tecbor® plākšņu sloksnēm un tos uz omega 
profiliem un uz leņķa, kas ir nostiprināts pie plātnes ar pašvītņgriezes skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Izmantojiet Tecresa adhezīvu (līmi) uz skrūvju virsām un šuvēm starp plāksnēm, vai kādu citu A1 
nedegošu tepi, līmi vai ugunsdrošu maisījumu.

PIEZĪME: Ja konstrukciju aizsardzībai tiek izmantotas sākot ar 20 mm Tecbor® B plāksnēm, tad 
tās var tikt savstarpēji savienotas bez apakš konstrukcijām, izmantojot atbilstoša izmēra skrūves ik 
pēc 250 mm, šuves aizdarot  ar Tecresa adhezīvu (līmi) pielietot uz skrūvju virsām un uz šuvēm 
starp plāksnēm. Var pielietot kādu citu A1 nedegošu tepi, līmi vai maisījumu.
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KABEĻU KANĀLI

Kabeļu un elektrovadu aizsardzībai tiek piedāvāts izmantot Tecbor® plākšņu kanālus, kas nodrošina 
elektriskām apgādes sistēmām optimālus ekspluatācijas apstākļus un aizsargā tās ugunsgrēka laikā. Tuneļos, 
sabiedriskās ēkās vai augstceltnēs ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt  ātru evakuāciju, bet to var veikt kamēr 
darbojās funkcionālās elektrosistēmas. 
Tecbor® B 40 mm plāksnes  ir testētas saskaņā ar vispārīgām standarta EN 1263-1 prasībām, veidojot kabeļu
kanālus no dažādām sekcijām. Testi apliecina ka  Tecbor® kanāli garantē ugunsgrēka laikā kabeļu elektriskās
vadītspējas un aizsargā būves no kabeļu īssavienojuma. 

Kabeļiem kanālos var piekļūt caur īpašām  inspekcijas lūkām. Kabeļu ventilēšanu nodrošinās Tecsel® 
ventilācijas režģi, kas noblīvējas ugunsgrēka gadījumā. (Par šo režģu  papildus informāciju, lūdzu, sazināties 
ar mūsu speciālistiem).
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TESTI                                                                             
Standarts: ENV 1363-1. UL 1709 Karstuma līkne          
Laboratorija: CIDEMCO  
Testa No: 25417

   RISINĀJUMS 
   (1)  Tecbor® B 40 mm plāksne       
   (2)  Tecbor® B 20 mm sloksne
   (3)  M12 vītņstienis 
   (4)  Tecresa adhezīvs (līme)
   (5)  50x50x5 mm leņķu sadale ik pēc 1000 mm 
   (6)  3.5x45 mm pašurbjošās skrūves 
   (7)  5.2x80 mm pašvītņgriezes skrūves 
   (8)  3.5x45 mm pašvītņgriezes skrūves 
   (9)  Pārsegums
   (10) Kabeļu plaukts

 MONTĀŽAS APRAKSTS 
Kabeļu plaukti tiek aizsargāti ar Tecbor® B 40 mm plākšņu kanāliem, kas ir 
savienoti kopā ar 5.2x80 mm pašvītņgriezes skrūvēm. 
Kanāla savienojumi tiek no iekšpuses nosegti ar 200 m platu sloksni no 20 mm 
Tecbor®B sloksni un nofiksēti pie metāla plaukta, izmantojot 3.5x40 mm skrūves. 
Kanāls tiek piestiprināts pie plātnes ar 12 mm stienīti un tas tiek atbalstīts ar 
50x50x5 mm leņķa sadaļu. 
Plākšņu savienojumi un skrūvju gali ir jānosedz ar  Tecresa adhezīvu (līmi) vai 
kādu citu A1 uguns reakcijas tepi, līmi vai maisījumu.

Šķērsojumi ugunsdrošajās sienās
Aizpilda caurumu ap kanālu no abām sienas pusēm ar 50 mm biezu 145 kg/m3 blīvu akmens vati un noklāj 
abas puses ar Tecresa adhezīvu (līmi).
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Tecbor®  ugunsdrošie ventilācijas un dūmu kanāli

Lielākā daļa no būvju konstrukcijām tiek šķērsotas ar vairākām komunikācijām, 
piemēram, kabeļiem, cauruļvadiem un ventilācijas kanāliem. Šīs nepārtrauktās 
komunikācijas izmaina būvju dizainu, kas jāpiemēro  ne tika būvju ugunsdrošajiem 
nodalījumiem, bet jānorobežo tā, lai ugunsgrēka gadījumā neļautu ugunij un dūmiem 
caur tiem šķērsot ugunsdrošos nodalījumus. 
Tāpēc ventilācijas kanālu ugunsdrošībai tiek piedāvāti vairāki risinājumi, lai novērstu
dūmu un uguns izplatīšanos caur šīm iekārtām. 
Tecbor® piedāvā risinājumu, kad no ugunsdrošajām plāksnēm tiek veidoti kā no 
iekšpuses, tā no ārpuses ugunsdroši ventilāciju kanāli ar ugunsizturību līdz pat EI180,
kuru iekšējas virsmas pretestība atbilst metāla kanālu pretestībai, bet šķērsojumi 
ugunsdrošajās sienās un pārsegumos tiek atbilstoši noblīvēti. 
Šie Tecbor®  kanāli, ievērojot dūmu kanālu tehnoloģiju, var tik izmantoti arī kā dūmu
novadīšanas kanāli ar maksimālo iekšējo izmēru 1200x500mm.
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               TESTI
     Standarts: EN 1366-1
Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 18037-1-2/M1

                                     

                RISINĀJUMS 
               (1) Tecbor® B 20 mm plāksne
               (2) M16 vītņstienis
            (3) 40x40x2 mm leņķa profils
           (4) 3.5 x 45 mm pašurbjošās skrūves             
          (5) Tecresa adhezīvs (līme)
           (6) 50x50x5 mm L- formas balsta profils 
            (7) Tecbor® B 20 mm plāksne šķērsojuma segšanai 
           (8) 10x100 mm metāla dībelis 
               (9)  Mūra vai monolītā siena

       (10) 50 mm akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3
            (11) 3.5x45 mm pašurbjošās skrūves 

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Kanāls sastāv no divām Tecbor® B 20 mm plāksnēm. Apakšējā  plāksne tiek piestiprināta ar 3,5x45
mm pašurbjošo skrūvi ik pēc 300 mm. Pēc kanāla izveidošanas, tā iekšējā daļa tiek pastiprināta ar 
40x40x2 tērauda leņķa profilu. Plākšņu iekšējā kārta tiek piestiprināta ar 3.5x45 pašurbjošām 
skrūvēm tieši pie leņķa profila.
Kanāla sekcijas tiek savienotas, apšujot to ar 250-300 mm platām Tecbor® B 20 mm plāksnēm, 
piestiprinātām pie cauruļvada  ar  3.5x45 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Savienojumiem starp plāksnēm, citiem savienojumiem un skrūvju galiem ir jābūt noblīvētiem ar 
Tecresa adhezīvu (līmi).

  

Šķērsojumi sienās
Vieta starp kanālu un ugunsdrošo sienu tiek piepildīta ar akmens 
vati kuras blīvums145 kg/m³. Tad, 250 mm platas Tecbor® B 20 
mm plākšņu sloksnes tiek novietotas ap kanālu un piestiprinātas 
pie sienas 10x100 mm  dībeļskrūvēm abās pusēs. Pēc tam ap 
kanālu tiek izveidots gredzens, kas tiek izgatavots ar 250 mm 
sloksnēm, piestiprināts ar 3.5x45 mm pašurbjošām skrūvēm.
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TESTI
Standarts: EN 1366-1
Labaratorija: APPLUS
Testa Nr. 10/101165-131

RISINĀJUMS

 (1) Tecbor® B 40 mm plāksnes 
(2) M16 vītņstienis 
(3) 50x50x5 mm L- formas atbalsts 
(4) Tecbor® B 40 mm plāksne, lai aizsegtu savienojumus
(5) 5x80 mm pašurbjošās skrūves 
(6) Mūra vai monolītā siena
(7) Tecresa adhezīvs (līme)

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Plāksnes tiek piestiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik 
pēc 250 mm. Kanāla sekciju savienojumi tiek apšūti ar 250-300 
mm platām Tecbor® B 40 mm plākšnu sloksnēm, piestiprinātām 
pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Kanāls horizontāli tiek balstīts uz 50x50x5 mm leņķa profilu  un 
iekārts metāla dībeļos pārsegumā iegrieztos  M16 vītņstieņos, 
nostiprinot apakšā ar uzgriezni un šeibu. Attālums starp kanālu 
un griestiem nevar būt lielāks par  1 m. Savienojumus starp 
plāksnēm, citas  savienojumu vietas un skrūvju galviņas ir 
jānosedz ar  Tecresa adhezīvu (līmi).

Šķērsojumi sienās
Vieta starp kanālu un šķērsojošo sienu tiek piepildīta ar akmens 
vati, kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tā siena no abām pusēm 
tiek apšūta ar 250 mm platām Tecbor® B 40 mm  plākšņu 

sloksnēm, nostiprinot tās ar 10x10 mm dībeļiem un skrūvēm. Pēc tam ap kanālu tiek izveidots 
gredzens, kas izgatavots no 250 mm sloksnēm un piestiprināts pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām 
skrūvēm. 
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TESTI
Standarts: EN 1366-1
Labaratorija:AFITI LICOF
Testa Nr. 7169/06

                                      

      
RISINĀJUMS

  (1) Tecbor® B 20 mm plāksnes
                            (2) M16 vītņstienis 
                         (3) 40x40x2 mm leņķa profils
                             (4) 3.5x45 mm pašurbjošās skrūves 
                                 (5) Tecresa adhezīvs(līme)
                                   (6) 50x50x5 mm leņķa profils 
                                                    (7) Tecbor® B 20 mm plāksne savienojumu segšanai 
                                   (8) M16 uzgrieznis un šeiba. 
                                 (9) 3.5x45 mm pašurbjošā  skrūve

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Kanāls tiek veidots no divām Tecbor® B 20 mm plāksnēm. 
Ārējās plāksnes tiek sastiprinātas ar 3.5x45 mm 
pašurbjošām skrūvēm ik pēc 300 mm. Pēc tam kanāla 
iekšējā daļā tiek pastiprināts 40x40x2 mm tērauda leņķa 
profilu. Otrais plākšņu slānis tiek piestiprināts ar 3.4x45 
mm pašurbjošām skrūvēm tieši uz leņķa profila. Kanāla 
sekciju savienojumu tiek apšūti ar 250-300 mm platām 
Tecbor® B 20 mm plākšnu sloksnēm, piestiprinātām pie 
kanāla  ar 3.5x45 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 
mm. Kanāls horizontāli tiek atbalstīts uz 50x50x5 mm  
leņķa profilu, kas piekarināts pie griestiem ar metāla 
dībeļiem, izmantojot M16 vītņstieni, no apakšas nostiprinot 
ar šeibu un skrūvi. Attālums no griestiem līdz kanālam 
nevar būt lielāks par 1 m. Savienojumus starp plāksnēm, 
citiem savienojumiem un skrūvju galviņas ir jāaizsmērē ar 
Tecresa adhezīvu (līmi).
Šķērsojumi sienās
Atstarpe starp kanālu un sienu tiek piepildīta ar akmens 
vati, kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tam ar  250 mm 
platām Tecbor® B 20 mm plākšņu sloksnēm siena tiek 

apšūta apkārt kanālam un tās tiek piestiprinātas pie sienas ar 10x100 mm dībeļskrūvēm no 
abām pusēm. Pēc tam ap kanālu tiek apšūtas Tecbor® B 250 mm  plākšņu sloksnes, kuras 
piestiprina pie kanāla ar 3.5x45 mm pašurbjošām skrūvēm. 
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TESTI
Standarts:EN
Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 19078-1/-2M1

                                                                               
RISINĀJUMS
(1)Tecbor® B 40 mm plāksne

 (2) 50x50x5 mm L- metāla profila balsts 
 (3) 50 mm bieza akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3                 

(4) Tecbor® B 40 mm plāksne savienojumu aizsegšanai
(5) 5x80 mm pašurbjošā skrūve
(6) Mūra vai monolītā siena
(7) M16 stienis 
(8) 10x100 mm metāla dībelis
(9) Tecresa adhezīvs(līme)

MONTĀŽAS APRAKSTS
Plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm
ik pēc 250 mm. Kanāla sekciju savienojumus, apšuj ar 250-
300 mm platām Tecbor® B 40 mm plāksnēm, piestiprinātām 
pie cauruļvada  ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 
250 mm. 
Kanāls horizontāli tiek atbalstīts uz 50x50x5 mm  leņķa 
profilu, kurš piekārts pie griestiem ar metāla dībeļiem, 
izmantojot M16 vītņstieni, uzgriezni un šeibu. Attālums starp
kanālu un griestiem nevar būt lielāks kā 1 m. Savienojumus 
starp plāksnēm, citiem savienojumiem un skrūvju galviņas ir 
jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).

Šķērsojumi sienās 
Atstarpe starp cauruļvadu un sienu tiek piepildīta ar akmens vati, kuras blīvums ir  145 
kg/m³. Pēc tam ar 250 mm platām Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm tiek apšūtas apkārt 
cauruļvadam pie sienas un ar 10x100 mm dībeļskrūvēm no abām pusēm. Pēc tam ap kanālu 
tiek apšūtas 250 mm platas Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnes, kas  piestiprinātas pie 
kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.
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TESTI
Standarts:EN 1366-1
Labaratorija:CIDEMCO
Testa Nr. 19052-2/-3

RISINĀJUMS 
(1) Tecbor® B 20 mm plāksnes
(2) 3.5x15 mm pašurbjošās skrūves 
(3) 3.5x45 mm pašurbjošās skrūves
(4) 40x40x0.6 mm leņķa profils 
(5) 3.5x45 mm pašurbjošās skrūves 
(6) 40x40x2 mm leņķa profils
(7)Tecbor® B 20 mm plāksne savienojumu aizsegšanai. 
(8) Tecresa adhezīvs (līme)
(9)10x100 mm  metāla dībelis
(10) Mūra vai monolītā siena

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Kanāls tiek veidots no divām Tecbor® B 20 mm 

plāksnēm. Ārējās plāksnes tiek sastiprinātas ar 
3.5x45 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 300 mm. 
Pēc tam kanāla iekšējā daļā tiek pastiprināts ar 
40x40x2 mm tērauda leņķa profilu. Otrais plākšņu 
slānis tiek piestiprināts ar 3.4x45 mm pašurbjošām 
skrūvēm tieši uz leņķa profila. Kanāla sekciju 
savienojumu tiek apšūti ar 250-300 mm platām 
Tecbor® B 20 mm plākšnu sloksnēm, 
piestiprinātām pie kanāla  ar 3.5x45 mm 
pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Savienojumus starp plāksnēm, citiem 
savienojumiem un skrūvju galviņas ir jāaizsmērē 
ar Tecresa adhezīvu (līmi).
Šķērsojumi pārsegumā
Atstarpe starp kanālu un pārsegumu tiek piepildīta ar 
akmens vati, kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tam ar  
250 mm platām Tecbor® B 20 mm plākšņu sloksnēm 
siena tiek apšūta apkārt kanālam un tās tiek 
piestiprinātas pie sienas ar 10x100 mm dībeļskrūvēm 
no abām pusēm. Pēc tam ap kanālu tiek apšūtas 
Tecbor® B 250 mm  plākšnu sloksnes, kuras piestiprina
pie kanāla ar 3.5x45 mm pašurbjošām skrūvēm. 
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TESTI
Standarts:EN1366-1

Labaratorija:CIDEMCO
Testa Nr. 19318-2/-3M1

RISINĀJUMS 

1) Tecbor® B 40 mm plāksnes
2) 3.5x15 mm pašurbjošās skrūves
3) 5x80 mm pašurbjošās skrūves 
4) 40x40x0.6 mm leņķa profils 
5) 50 mm  bieza akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3. 
6) Tecbor® B  40 mm plāksne savienojumu    
aizsegšanai. 

                   7) Tecresa adhezīvs (līme)
           8)10x100 mm metāla dībelis
                  9) Pārsegums

MONTĀŽAS APRAKSTS
Plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc
250 mm. Kanāla sekciju savienojumus, apšuj ar 250-300 mm 
platām Tecbor® B 40 mm plāksnēm, piestiprinātām pie cauruļvada  
ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un skrūvju 
galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).

         
Šķērsojumi pārsegumos 
Atstarpe starp cauruļvadu un pārsegumu tiek piepildīta ar akmens vati, kuras blīvums ir  145
kg/m³. Pēc tam ar 250 mm platām Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm tiek apšūtas apkārt 
cauruļvadam pie zem un virs pārseguma, pieskrūvējot ar 10x100 mm dībeļskrūvēm no abām
pusēm. Pēc tam ap kanālu tiek apšūtas 250 mm platas Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnes, 
kas  piestiprinātas pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.
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TESTI
Standarts: EN 13661-1

Labaratorija:CIDEMCO
Testa Nr. 19052-1/-3

RISINĀJUMS
1) Tecbor® B 20 mm plāksnes
(2) 3.5x15 mm pašurbjošas skrūves 
(3) 3.5x45 mm pašurbjošas skrūves
(4) 40x40x0.6 mm leņķa profils 
(5) 3.5x45 mm pašurbjošas skrūves 
(6) 40x40x2 mm leņķa profils
(7)Tecbor® B 20 mm plāksne savienojumu aizsegšanai. 
(8) Tecresa adhezīvs (līme)
(9)10x100 mm  metāla dībelis
(10) Mūra vai monolītā siena

MONTĀŽAS APRAKSTS
Kanāls tiek veidots no divām Tecbor® B 20 mm plāksnēm. 
Ārējās plāksnes tiek sastiprinātas ar 3.5x45 mm pašurbjošām 
skrūvēm ik pēc 300 mm. Pēc tam kanāla iekšējā daļā tiek 
pastiprināts 40x40x2 mm tērauda leņķa profilu. Otrais 
plākšņu slānis tiek piestiprināts ar 3.4x45 mm pašurbjošām 
skrūvēm tieši uz leņķa profila. Kanāla sekciju savienojumu 
tiek apšūti ar 250-300 mm platām Tecbor® B 20 mm plākšņu 
sloksnēm, piestiprinātām pie kanāla  ar 3.5x45 mm 
pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un 
skrūvju galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).

Šķērsojumi pārsegumā
Atstarpe starp kanālu un pārsegumu tiek piepildīta ar akmens vati, kuras blīvums ir 145 
kg/m³. Pēc tam ar  250 mm platām Tecbor® B 20 mm plākšņu sloksnēm siena tiek apšūta 
apkārt kanālam un tās tiek piestiprinātas pie sienas ar 10x100 mm
 dībeļskrūvēm no abām pusēm. Pēc tam ap kanālu tiek apšūtas Tecbor® B 250 mm  plākšņu 
sloksnes, kuras piestiprina pie kanāla ar 3.5x45 mm pašurbjošām skrūvēm. 
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TESTI
Standarts: EN 1366-1

Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 19318-1-3/M1

RISINĀJUMS

                                                                       Tecbor® B 40 mm plāksnes 
                                                                       5x80 mm pašurbjoša skrūve

                                                                       Tecresa adhezīvs (līme)
  10x100 mm metāla dībelis                  
  Mūra siena
  Tecbor® B 40 mm plāksne savienojumu aizsegšanai. 

MONTĀŽAS APRAKSTS
Plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām 
skrūvēm ik pēc 250 mm. Kanāla sekciju savienojumus, 
apšuj ar 250-300 mm platām Tecbor® B 40 mm plāksnēm, 
piestiprinātām pie cauruļvada  ar 5x80 mm pašurbjošām 
skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un 
skrūvju galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).
Šķērsojumi pārsegumos 
Atstarpe starp cauruļvadu un pārsegumu tiek piepildīta ar 
akmens vati, kuras blīvums ir  145 kg/m³. Pēc tam ar 250 
mm platām Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm tiek 
apšūtas apkārt cauruļvadam pie zem un virs pārseguma, 
pieskrūvējot ar 10x100 mm dībeļskrūvēm no abām pusēm. 
Pēc tam ap kanālu tiek apšūtas 250 mm platas Tecbor® B 
40 mm plākšņu sloksnes, kas  piestiprinātas pie kanāla ar 
5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.

SIA ''Latakva Fire Service'' , Maskavas ielā 156/158, Rīga, LV-1003, Tel. 67113234; 20067140



                         TESTI
Standarts: EN1366-1

Labaratorija:CIDEMCO
         Testa Nr. 20529

                                 

RISINĀJUMS     

(1) Tecbor® B 40 mm plāksne
(2)  Tecbor® A 10 mm plāksne
(3) 5x80 mm pašurbjošas skrūves
(4) 3.9x35 mm pašurbjošas skrūves
(5) 50x50x5 mm leņķa profils 

                            (6) 50 mm  bieza akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3.                           
                              (7) Tecbor® B 40 mm plāksne savienojumu aizsegšanai. 
                            (8) Tecresa adhezīvs (līme)
                       (9) 10x100 mm metāla aizbāznis 
                         (10) Mūra vai monolītā siena
                       (11) M16 vītņstienis 

MONTĀŽAS APRAKSTS
Kanālu veido no vienas ārējās Tecbor® B 40 mm plāksnes un vienas
iekšējās Tecbor® A 10 mm plāksnes. Ārējās kārtas plāksnes tiek 
sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm. 10 mm plāksne tiek
piestiprināta pie ārējās plāksnes ar 3.9x35 pašurbjošajām skrūvēm. 
Kanāla sekcijas tiek apšūtas, aptverot savienojumu ar 250-300 mm 
platām Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm, piestiprinātām pie 
kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Kanāls horizontāli tiek atbalstīts uz 50x50x5 mm leņķa profilu, kas 
nostiprināts griestos ar metāla dībeļie, izmantojot M16 stieni, 
uzgriezni un šeibu. Attālums starp kanālu un griestiem nevar būt 
lielāks kā1 m.
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un skrūvju 
galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).
Šķērsojumi sienās
Atstarpe starp cauruļvadu un sienu tiek piepildīta ar akmens vati, 
kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tā piestiprina 250 mm Tecbor® B 
40 mm plākšņu sloksnes uz sienas apkārt kanālam ar 10x100 mm 
dībeļskrūvēm no sienas abām pusēm. Pēc tam, ap kanālu piestiprina 
250 mm Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnes, piestiprinot pie kanāla
ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.

SIA ''Latakva Fire Service'' , Maskavas ielā 156/158, Rīga, LV-1003, Tel. 67113234; 20067140



 

RISINĀJUMS
(1) Tecbor®  B 40 mm plāksne
(2) Tecbor®  A 10 mm plāksne
(3)  5x80 mm pašurbjošas skrūves
(4)  3.9x35 mm pašurbjošās skrūves
(5)  50x50x5 mm metāla leņķa profils 
(6)  50 mm bieza akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3
(7)  Tecbor® B 40 mm plāksne savienojumu aizsegšanai
(8) Tecresa adhezīvs (līme)
(9) M16 vītņstienis

MONTĀŽAS APRAKSTS
Kanālu veido no vienas iekšējās Tecbor® B 40 mm plāksnes un 
vienas ārējās Tecbor® A 10 mm plāksnes. Iekšējās kārtas plāksnes 
tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm. 10 mm plāksne 
tiek piestiprinātas pie 40 mm plāksnēm ar 3.9x35 pašurbjošajām 
skrūvēm. Kanāla sekcijas tiek apšūtas, aptverot savienojumu ar 250-
300 mm platām Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm, piestiprinātām 
pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Kanāls horizontāli tiek atbalstīts uz 50x50x5 mm leņķa profilu, kas 
nostiprināts griestos ar metāla dībeļiem, izmantojot M16 stieni, 
uzgriezni un šeibu. Attālums starp kanālu un griestiem nevar būt 
lielāks kā 1 m.
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un skrūvju 
galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).
 Šķērsojumi sienās
Atstarpe starp cauruļvadu un sienu tiek piepildīta ar akmens vati, 
kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tā piestiprina 250 mm Tecbor® B 40
mm plākšņu sloksnes uz sienas apkārt kanālam ar 10x100 mm 
dībeļskrūvēm no sienas abām pusēm. Pēc tam, ap kanālu piestiprina 
250 mm Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnes, piestiprinot pie kanāla 
ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.

SIA ''Latakva Fire Service'' , Maskavas ielā 156/158, Rīga, LV-1003, Tel. 67113234; 20067140



TESTI
Standarts: EN 1366-1

Labaratorija:CIDEMCO
Testa Nr. 19966M1

                                                                               

 

RISINĀJUMS
(1) Tecbor®B 40 mm plāksne 

             (2) Tecbor® A 10 mm plāksne 
              (3) 5x80 mm pašurbjošās skrūves
             (4) 3.9x35 mm pašurbjošās skrūves
               (5) 40x40x0.6 mm metāla leņķa profils
              (6) 50 mm un 145 kg/m3 bieza akmens vate.  
              (7) Tecbor® B 40 mm plāksne savienojumu aizsegšanai.

(8) Tecresa adhezīvs (līme)
              (9) 10x100 mm aizbāznis 

(10) Pārsegums

           

MONTĀŽAS APRAKSTS
Kanālu veido no vienas ārējās Tecbor® B 40 mm plāksnes un vienas iekšējās Tecbor® A 10 mm 
plāksnes. Ārējās kārtas plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm. 10 mm 
plāksne tiek piestiprināta pie ārējās plāksnes ar 3.9x35 pašurbjošajām skrūvēm. Kanāla sekcijas tiek
apšūtas, aptverot savienojumu ar 250-300 mm platām Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm, 
piestiprinātām pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un skrūvju galviņas ir jānosedz ar Tecresa 
adhezīvu (līmi).

Šķērsojumi pārsegumos
Atstarpe starp cauruļvadu un sienu tiek piepildīta ar akmens vati, kuras blīvums ir 145 kg/m³.
Pēc tā piestiprina 250 mm Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnes uz sienas apkārt kanālam ar 10x100 
mm dībeļskrūvēm no sienas abām pusēm. Pēc tam, ap kanālu piestiprina 250 mm Tecbor® B 40 
mm plākšņu sloksnes, piestiprinot pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.
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TESTI
Standarts: EN 1366-1

Labaratorija:CIDEMCO
Testa Nr. 20330 M1

                                                                                                 

RISINĀJUMS 
(1) Tecbor® B 40 mm plāksne
(2)  Tecbor® A 10 mm plāksne
(3) 5x80 mm pašurbjošās skrūves     
(4) 3.9x35 mm pašurbjošās skrūves 
(5) 40x40x0.6 mm metāla leņķa profils 
(6) 50 mm bieza akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3                                                                            
(7)  Tecbor®B 40 mm plāksne savienojumu aizsegšanai.
(8)  Tecresa adhezīvs (līme).
(9) 10x100 mm metāla dībelis
(10) Pārsegums

     MONTĀŽAS APRAKSTS
Kanālu veido no vienas ārējās Tecbor® B 40 mm plāksnes un 
vienas iekšējās Tecbor® A 10 mm plāksnes. Ārējās kārtas 
plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm. 10
mm plāksne tiek piestiprināta pie ārējās plāksnes ar 3.9x35 
pašurbjošajām skrūvēm. Kanāla sekcijas tiek apšūtas, aptverot 
savienojumu ar 250-300 mm platām Tecbor® B 40 mm plākšņu 
sloksnēm, piestiprinātām pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām 
skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un skrūvju 
galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).

        Šķērsojumi pārsegumos
Atstarpe starp cauruļvadu un sienu tiek piepildīta ar akmens vati,
kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tā piestiprina 250 mm Tecbor® 
B 40 mm plākšņu sloksnes uz sienas apkārt kanālam ar 10x100 

mm dībeļskrūvēm no sienas abām pusēm. Pēc tam, ap kanālu piestiprina 250 mm Tecbor® 
B 40 mm plākšņu sloksnes, piestiprinot pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.

SIA ''Latakva Fire Service'' , Maskavas ielā 156/158, Rīga, LV-1003, Tel. 67113234; 20067140
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Tecbor® ugunsdrošie dūmu novadīšanas kanāli EI120 - EI180

Tecbor® dūmu kanālu būvēšanas tehnoloģija atbilst Tecbor® ugunsdrošo ventilāciju būvēšanas 
tehnoloģijai, ar noteikumu, ka tie obligāti tiek būvēti kā kārba noTecbor® plāksnēm. Tecbor® B Typ B 
dūmu kanālu uzdevums ir nodrošināt pastāvīgu darba spiedienu līdz 1500 Pa, jo atšķirībā no 
ventilācijas kanāliem, tie darbojas tikai ugunsgrēka laikā, izvadot dūmus ar karsto gaisu no ēkas, kamēr 
ventilācijas kanālus ugunsgrēka laikā noslēdz vārsti un tie nedrīkst darboties. Tecbor® B Typ A 
nodrošina 500 Pa spiedienu.
Lai novērstu dūmu un uguns izplatīšanos ēkās, tiek piedāvāti vairāki dūmu kanālu risinājumi, atkarībā 
no nepieciešamās ugunsizturības un spiediena. Tecbor® B 30 mm plāksnes piedāvā risinājumus dūmu 
kanāliem ar ugunsizturību EI120, bet ugunsizturībai EI180 tiek izmantotas Tecbor® B 40 mm plāksnes,
kas nodrošina hermētiskumu un  ugunsizturību kā no iekšpuses, tā arī no ārpuses ar ugunsizturību līdz 
pat EI180. Šo kanālu iekšējās virsmas pretestība atbilst metāla kanālu pretestībai, ja plāksnes gludā 
puse tiek likta kanāla iekšpusē, bet šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos tiek atbilstoši 
noblīvēti. Šie Tecbor® kanāli, ievērojot dūmu kanālu tehnoloģiju, var tik izmatoti ar maksimālo iekšējo
izmēru 1000x500 mm, atbilstoši tos pastiprinot ar iekšējām, pārtrauktām starpsienām no Tecbor® 
plāksnēm nodrošinot spiedienu līdz 1500 Pa.
Tecbor® kanālus nedrīkst šķērsot citas komunikācijas vai konstrukcijas, to iekares elementi nedrīkst būt
izmantoti citām komunikācijām.
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TESTI
Standarts: EN 1366-1
Labaratorija: APPLUS
Testa Nr. 10/101165-131

                       

  RISINĀJUMS
              (1) Tecbor® B 30 mm plāksne
            (2) M16 vītņstienis 
            (3) 50x50x5 mm L- formas atbalsts 
            (4) Tecbor® B 30 mm plāksne, lai aizsegtu savienojumus
            (5) 5x80 mm pašurbjošās skrūves 
            (6) Mūra vai monolītā siena

   (7)Tecresa adhezīvs (līme)

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošajām skrūvēm ik
pēc 250 mm. Kanāla sekciju savienojumi tiek apšūti ar 250-300 
mm platām Tecbor® B 30 mm plākšņu sloksnēm, piestiprinātām 
pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Kanāls horizontāli tiek balstīts uz 50x50x5 mm leņķa profilu un 
iekārts metāla dībeļos pārsegumā iegrieztos M16 vītņstieņos, 
nostiprinot apakšā ar uzgriezni un paplāksni. Attālums starp 
kanālu un griestiem nevar būt lielāks par 1 m. Savienojumus 
starp plāksnēm, citas  savienojumu vietas un skrūvju galviņas ir 
jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).
Šķērsojumi sienās
Vieta starp kanālu un šķērsojošo sienu tiek piepildīta ar akmens 
vati, kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tā siena no abām pusēm 
tiek apšūta ar 250 mm platām Tecbor® B 30 mm  sloksnēm, 
nostiprinot tās ar 10x10 mm dībeļiem un skrūvēm. Pēc tam ap 

kanālu tiek izveidots gredzens, kas izgatavots no 250 mm sloksnēm un piestiprināts pie kanāla ar 5x80 
mm pašurbjošām skrūvēm. Var izmatot arī citus atbilstoši sertificētus risinājumus.
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TESTI
Standarts: EN 1366-1

Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 19078-1/2-M1

                              

                                                                 RISINĀJUMS

(1)Tecbor® B 40 mm plāksne
 (2) 50x50x5 mm L- metāla profila balsts 
 (3) 50 mm bieza akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3                                   
(4) Tecbor® B 30 mm plāksne savienojumu aizsegšanai
 (5) 5x80 mm pašurbjošā skrūve
 (6) Mūra vai monolītā siena
 (7) M16 vītņstienis 
 (8) 10x100 mm metāla dībelis ar skrūvi
 (9) Tecresa adhezīvs (līme)

MONTĀŽAS APRAKSTS
Plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik 
pēc 250 mm. Kanāla sekciju savienojumus, apšuj ar 250-300 mm 
platām Tecbor® B 30 mm plāksnēm, piestiprinātām pie cauruļvada
ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Kanāls horizontāli tiek atbalstīts uz 50x50x5 mm tērauda leņķa 
profilu, kurš piekārts pie griestiem metāla dībeļos, izmantojot M16 
vītņstieni, uzgriezni un paplāksni. Attālums starp kanālu un 
griestiem nevar būt lielāks kā 1 m. Savienojumus starp plāksnēm, 
citiem savienojumiem un skrūvju galviņas ir jānosedz ar Tecresa 
adhezīvu (līmi).

Šķērsojumi sienās 
Atstarpe starp kanālu un sienu tiek piepildīta ar akmens vati, kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc 
tam ar 250 mm platām Tecbor® B 30 mm plākšņu sloksnēm tiek apšūtas apkārt kanālam pie 
sienas un ar 10x100 mm dībeļskrūvēm no abām pusēm. Pēc tam ap kanālu tiek apšūtas 250 mm 
platas Tecbor® B 30 mm plākšņu sloksnes, kas  piestiprinātas pie kanāla ar 5x80 mm 
pašurbjošām skrūves.Var izmatot arī citus atbilstoši sertificētus risinājumus.
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TESTI
Standarts: EN 1366-1

Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 19318-2/-3-M1

RISINĀJUMS 

(1) Tecbor® B 30 mm plāksne
(2) 3.5x15 mm pašurbjošās skrūves
(3) 5x80 mm pašurbjošās skrūves 
(4) 40x40x0.6 mm leņķa profils
(5) 50 mm  bieza akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3. 
(6) Tecbor® B 30 mm plāksne savienojumu aizsegšanai. 

               (7) Tecresa adhezīvs (līme)
                   (8) 10x100 mm metāla dībelis

 (9) Pārsegums

MONTĀŽAS APRAKSTS
Plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm 
ik pēc 250 mm. Kanāla sekciju savienojumus, apšuj ar 250-
300 mm platām Tecbor® B 30 mm plāksnēm, piestiprinātām 
pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un 
skrūvju galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).

Šķērsojumi pārsegumos 
Atstarpe starp cauruļvadu un pārsegumu tiek piepildīta ar akmens vati, kuras blīvums ir  145 
kg/m³. Pēc tam ar 250 mm platām Tecbor® B 30 mm plākšņu sloksnēm tiek apšūtas apkārt 
kanālam zem un virs pārseguma, pieskrūvējot ar 10x100 mm dībeļskrūvēm no abām pusēm. Pēc
tam ap kanālu tiek apšūtas 250 mm platas Tecbor® B 30 mm plākšņu sloksnes, kas  
piestiprinātas pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.
Var izmatot arī citus atbilstoši sertificētus risinājumus.
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TESTI
Standarts: EN 1366-1

Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 19318-2/-3-M1

 RISINĀJUMS
                                                                         (1) Tecbor® 

B 30 mm plāksne
                                                                         (2) 5x80 mm pašurbjoša skrūve
                                                                         (3) Tecresa adhezīvs (līme) 
                                                                         (4) 10x100 mm metāla dībelis 

         (5) Monolītā vai mūra siena
         (6) Tecbor® B 30 mm plāksne savienojumu aizsegšanai. 

MONTĀŽAS APRAKSTS
Plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām 
skrūvēm ik pēc 250 mm. Kanāla sekciju savienojumus, 
apšuj ar 250-300 mm platām Tecbor® B 30 mm 
plāksnēm, piestiprinātām pie kanāla ar 5x80 mm 
pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un
skrūvju galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).
Šķērsojumi pārsegumos 
Atstarpe starp kanālu un pārsegumu tiek piepildīta ar 
akmens vati, kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tam ar 250
mm platām Tecbor® B 30 mm plākšņu sloksnēm tiek 
apšūtas apkārt kanālam zem un virs pārseguma, 
pieskrūvējot ar 10x100 mm dībeļskrūvēm no abām 
pusēm. Pēc tam ap kanālu tiek apšūtas 250 mm platas 
Tecbor® B 30 mm plākšņu sloksnes, kas  piestiprinātas 
pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.

SIA ''LATAKVA FIRE SERVICE'' , MASKAVAS IELĀ 156/158, RĪGA, LV-1003,T.67113234; 27249249; 20067140



                   

TESTI
Standarts: EN 1366-1
Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 19318-2/-3-M1

      
RISINĀJUMS

             (1) Tecbor® B 40 mm plāksnes
(2) M16 vītņstienis 

  (3) 50x50x5 mm L- tērauda profils 
             (4) Tecbor® B 40 mm plāksne, lai aizsegtu 

savienojumus
5) 5x80 mm pašurbjošās skrūves 
(6) Mūra vai monolītā siena
(7) Tecresa adhezīvs (līme)

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošajām skrūvēm ik
pēc 250 mm. Kanāla sekciju savienojumi tiek apšūti ar 250-300 
mm platām Tecbor® B 40 mm plākšnu sloksnēm, piestiprinātām 
pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Kanāls horizontāli tiek balstīts uz 50x50x5 mm leņķa profilu  un 
iekārts metāla dībeļos pārsegumā iegrieztos  M16 vītņstieņos, 
nostiprinot apakšā ar uzgriezni un paplāksni. Attālums starp 
kanālu un griestiem nevar būt lielāks par  1 m. Savienojumus 
starp plāksnēm, citas  savienojumu vietas un skrūvju galviņas ir 
jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).

Šķērsojumi sienās
Vieta starp kanālu un šķērsojošo sienu tiek piepildīta ar akmens vati, kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tā 
siena no abām pusēm tiek apšūta ar 250 mm platām Tecbor® B 40 mm  plākšņu sloksnēm, nostiprinot 
tās ar 10x10 mm dībeļiem un skrūvēm. Pēc tam ap kanālu tiek izveidots gredzens, kas izgatavots no 
250 mm sloksnēm un piestiprināts pie kanāla ar 5x80 mm. pašurbjošām skrūvēm. 

SIA ''LATAKVA FIRE SERVICE'' , MASKAVAS IELĀ 156/158, RĪGA, LV-1003,T.67113234; 27249249; 20067140



TESTI
Standarts: EN 1366-1
Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 19318-2/-3-M1

                              

                                                                                RISINĀJUMS
(1)Tecbor® B 40 mm plāksne

 (2) 50x50x5 mm L- metāla profila balsts 
 (3) 50 mm bieza akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3                       

(4) Tecbor® B 40 mm plāksne savienojumu aizsegšanai
(5) 5x80 mm pašurbjošā skrūve
(6) Mūra vai monolītā siena
(7) M16 vītņstienis 
(8) 10x100 mm metāla dībelis un skrūve
(9) Tecresa adhezīvs ( līme)

MONTĀŽAS APRAKSTS
Plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm 
ik pēc 250 mm. Kanāla sekciju savienojumus, apšuj ar 250-300
mm platām Tecbor® B 40 mm plāksnēm, piestiprinātām pie 
kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Kanāls horizontāli tiek atbalstīts uz 50x50x5 mm  leņķa 
profilu, kurš piekārts pie griestiem ar metāla dībeļiem, 
izmantojot M16 vītņstieni, uzgriezni un paplāksni. Attālums 
starp kanālu un griestiem nevar būt lielāks kā 1 m. 
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un 
skrūvju galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).

Šķērsojumi sienās 
Atstarpe starp kanālu un sienu tiek piepildīta ar akmens vati, kuras blīvums ir  145 kg/m³. Pēc 
tam ar 250 mm platām Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm tiek apšūtas apkārt cauruļvadam 
pie sienas un ar 10x100 mm dībeļ skrūvēm no abām pusēm. Pēc tam ap kanālu tiek apšūtas 250 
mm platas Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnes, kas  piestiprinātas pie kanāla ar 5x80 mm 
pašurbjošām skrūves.Var izmatot arī citus atbilstoši sertificētus risinājumus.
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TESTI
Standarts: EN 1366-1

Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 19318-2/-3-M1

RISINĀJUMS 
(1) Tecbor® B 40 mm plāksnes
(2) 3.5x15 mm pašurbjošās skrūves
(3) 5x80 mm pašurbjošās skrūves 
(4) 40x40x0.6 mm leņķa profils
(5) 50 mm  bieza akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3. 
(6) Tecbor® B  40 mm plāksne savienojumu aizsegšanai. 

                 (7) Tecresa adhezīvs (līme)
                 (8) 10x100 mm metāla dībelis

 (9) Pārsegums
MONTĀŽAS APRAKSTS
Plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm 
ik pēc 250 mm. Kanāla sekciju savienojumus apšuj ar 250-
300 mm platām Tecbor® B 40 mm plāksnēm, piestiprinātām 
pie cauruļvada ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 
mm. Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un 
skrūvju galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).

Šķērsojumi pārsegumos 
Atstarpe starp kanālu un pārsegumu tiek piepildīta ar akmens 
vati, kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tam ar 250 mm platām 
Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm tiek apšūtas apkārt 
kanālam zem un virs pārseguma, pieskrūvējot ar 10x100 mm 
dībeļskrūvēm no abām pusēm. Pēc tam ap kanālu tiek apšūtas
250 mm platas Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnes, kas  

piestiprinātas pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.
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TESTI
Standarts: EN 1366-1

Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 19318-2/-3-M1

 RISINĀJUMS
                                                                                                 (1) Tecbor® B 40 mm plāksne
                                                                         (2) 5x80 mm pašurbjoša skrūve
                                                                         (3) Tecresa adhezīvs (līme) 

         (4) 10x100 mm metāla dībelis 
         (5) Pārsegums
         (6) Tecbor® B 40 mm plāksne savienojumu aizsegšanai. 

MONTĀŽAS APRAKSTS
Plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām 
skrūvēm ik pēc 250 mm. Kanāla sekciju savienojumus 
apšuj ar 250-300 mm platām Tecbor® B 40 mm 
plāksnēm piestiprinātām pie cauruļvada  ar 5x80 mm 
pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un
skrūvju galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).

Šķērsojumi pārsegumos 
Atstarpe starp kanālu un pārsegumu tiek piepildīta ar 
akmens vati, kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tam ar 250
mm platām Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm tiek 
apšūtas apkārt kanālam zem un virs pārseguma, 
pieskrūvējot ar 10x100 mm dībeļskrūvēm no abām 
pusēm. Pēc tam ap kanālu tiek apšūtas 250 mm platas 

Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnes, kas  piestiprinātas pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām 
skrūvēm.Var izmatot arī citus atbilstoši sertificētus risinājumus.
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TESTI
Standarts: EN 1366-1

Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 20529

                                 

RISINĀJUMS     
 (1) Tecbor® B 40 mm plāksne
 (2)  Tecbor® A 10 mm plāksne
 (3) 5x80 mm pašurbjošas skrūves
 (4) 3.9x35 mm pašurbjošas skrūves
 (5) 50x50x5 mm leņķa profils 

                            (6) 50 mm  bieza akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3.                                                                            
                            (7) Tecbor® B 40 mm plāksne savienojumu aizsegšanai. 
                            (8) Tecresa adhezīvs (līme)
                            (9) 10x100 mm metāla dībelis ar skrūvi 
                            (10) Mūra vai monolītā siena
                            (11) M16 vītņstienis 

MONTĀŽAS APRAKSTS
Kanālu veido no vienas ārējās Tecbor® B 40 mm plāksnes un vienas 
iekšējās Tecbor® A 10 mm plāksnes. Ārējās kārtas plāksnes tiek 
sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm. 10 mm plāksne tiek 
piestiprināta pie ārējās plāksnes ar 3.9x35 pašurbjošajām skrūvēm. 
Kanāla sekcijas tiek apšūtas, aptverot savienojumu ar 250-300 mm 
platām Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm, piestiprinātām pie kanāla 
ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Kanāls horizontāli tiek atbalstīts uz 50x50x5 mm leņķa profilu, kas 
nostiprināts griestos ar metāla dībeļiem, izmantojot M16 vītņstieni, 
uzgriezni un paplāksni. Attālums starp kanālu un griestiem nevar būt 
lielāks kā1 m.Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un 
skrūvju galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).
Šķērsojumi sienās
Atstarpe starp kanālu un sienu tiek piepildīta ar akmens vati, kuras 
blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tam piestiprina 250 mm Tecbor® B 40 mm 
plākšņu sloksnes uz sienas apkārt kanālam ar 10x100 mm dībeļskrūvēm 
sienas abām pusēs. Tad ap kanālu piestiprina 250 mm Tecbor ® B 40 
mm plākšņu sloksnes, piestiprinot pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām 
skrūvēm.Var izmatot arī citus atbilstoši sertificētus risinājumus.
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 RISINĀJUMS 
(1) Tecbor®  B 40 mm plāksne
(2) Tecbor®  A 10 mm plāksne
(3)  5x80 mm pašurbjošas skrūves
(4)  3.9x35 mm pašurbjošās skrūves
(5)  50x50x5 mm metāla leņķa profils 

                          (6)  50 mm bieza akmens vate ar blīvumu 145 kg/m3
(7)  Tecbor® B 40 mm plāksne savienojumu aizsegšanai
(8) Tecresa adhezīvs (līme)  
(9) M16 vītņstienis

MONTĀŽAS APRAKSTS
Kanālu veido no vienas iekšējās Tecbor® B 40 mm plāksnes un vienas 
ārējās Tecbor® A 10 mm plāksnes. Iekšējās kārtas plāksnes tiek 
sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm. 10 mm plāksne tiek 
piestiprinātas pie 40 mm plāksnēm ar 3.9x35 pašurbjošajām skrūvēm. 
Kanāla sekcijas tiek apšūtas, aptverot savienojumu ar 250-300 mm 
platām Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm, piestiprinātām pie kanāla 
ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Kanāls horizontāli tiek atbalstīts uz 50x50x5 mm leņķa profilu, kas 
nostiprināts griestos ar metāla dībeļiem, izmantojot M16 stieni, uzgriezni
un paplāksni. Attālums starp kanālu un griestiem nevar būt lielāks kā 1 
m. Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un skrūvju 
galviņas ir jānosedz ar Tecresa adhezīvu (līmi).
Šķērsojumi sienās
Atstarpe starp kanālu un sienu tiek piepildīta ar akmens vati, kuras 
blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tā piestiprina 250 mm Tecbor® B 40 mm 
plākšņu sloksnes uz sienas apkārt kanālam ar 10x100 mm dībeļskrūvēm 

sienas abām pusēs. Pēc tam, ap kanālu piestiprina 250 mm Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnes, 
piestiprinot pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.
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TESTI
Standarts: EN 1366-1

Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 19966 M1

                                                                   

 

                   RISINĀJUMS
                (1) Tecbor®B 40 mm plāksne 
                (2) Tecbor® A 10 mm plāksne 
                (3) 5x80 mm pašurbjošās skrūves
                (4) 3.9x35 mm pašurbjošās skrūves

        (5) 40x40x0.6 mm metāla leņķa profils
              (6) 50 mm un 145 kg/m3 bieza akmens vate.
                                                                                               (7) Tecbor® B 40 mm plāksne savienojumu

                                       aizsegšanai.
                                 (8) Tecresa adhezīvs (līme).
                                 (9)10x100 mm metāla dībelis ar skrūvi
                                 (10) Pārsegums
 MONTĀŽAS APRAKSTS
Kanālu veido no vienas ārējās Tecbor® B 40 mm plāksnes un 
vienas iekšējās Tecbor® A 10 mm plāksnes. Ārējās kārtas 
plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm. 10
mm plāksne tiek piestiprināta pie ārējās plāksnes ar 3.9x35 
pašurbjošajām skrūvēm. Kanāla sekcijas tiek apšūtas, aptverot 
savienojumu ar 250-300 mm platām Tecbor® B 40 mm plākšņu 
sloksnēm, piestiprinātām pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām 
skrūvēm ik pēc 250 mm. Savienojumus starp plāksnēm, citiem 
savienojumiem un skrūvju galviņas ir jānosedz ar Tecresa 
adhezīvu (līmi).
Šķērsojumi pārsegumos
Atstarpe starp cauruļvadu un sienu tiek piepildīta ar akmens vati,
kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tā piestiprina 250 mm Tecbor® 
B 40 mm plākšņu sloksnes uz sienas apkārt kanālam ar 10x100 
mm dībeļskrūvēm no sienas abām pusēm. Pēc tam, ap kanālu 
piestiprina 250 mm Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnes, 
piestiprinot pie kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm.
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TESTI
Standarts: EN 1366-1

Labaratorija: CIDEMCO
Testa Nr. 20330-1

                                                                                  
RISINĀJUMS 
(1) Tecbor® B 40 mm plāksne                                 
(2)  Tecbor® A 10 mm plāksne
(3) 5x80 mm pašurbjošās skrūves     
(4) 3.9x35 mm pašurbjošās skrūves 
(5) 40x40x0.6 mm metāla leņķa profils 
(6) 50 mm bieza akmens vate ar blīvumu 145 
kg/m3                                                                       
(7)  Tecbor® B 40 mm plāksne savienojumu 
aizsegšanai.
(8)  Tecresa adhezīvs (līme)
(9) 10x100 mm metāla dībelis

 (10) Pārsegums

         MONTĀŽAS APRAKSTS
Kanālu veido no vienas ārējās Tecbor® B 40 mm plāksnes 
un vienas iekšējās Tecbor® A 10 mm plāksnes. Ārējās kārtas 
plāksnes tiek sastiprinātas ar 5x80 mm pašurbjošām 
skrūvēm. 10 mm plāksne tiek piestiprināta pie ārējās 
plāksnes ar 3.9x35 pašurbjošajām skrūvēm. Kanāla sekcijas 
tiek apšūtas, aptverot savienojumu ar 250-300 mm platām 
Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnēm, piestiprinātām pie 
kanāla ar 5x80 mm pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250 mm. 
Savienojumus starp plāksnēm, citiem savienojumiem un 
skrūvju galviņas ir jānoslēdz ar  Tecresa adhezīvu (līmi).

           Šķērsojumi pārsegumos
Atstarpe starp cauruļvadu un sienu tiek piepildīta ar akmens 
vati, kuras blīvums ir 145 kg/m³. Pēc tā piestiprina 250 mm 
Tecbor® B 40 mm plākšņu sloksnes uz sienas apkārt 
kanālam ar 10x100 mm dībeļskrūvēm no sienas abām pusēm.
Pēc tam, ap kanālu piestiprina 250 mm Tecbor® B 40 mm 
plākšņu sloksnes, piestiprinot pie kanāla ar 5x80 mm

                                                        pašurbjošām skrūvēm. Var izmatot arī citus atbilstoši
                                                       sertificētus risinājumus.
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     Tecbor® ugunsdrošo ventilāciju un dūmu kanālu izbūves instrukcija  

1. Noteikumi.

2. Horizontālo gaisa vadu vispārējā sistēma. 

2.1    Uzstādīšana 

2.1.1 Horizontālo traversu uzstādīšana 

2.1.2  Kanālu montāža

2.1.3  Kanālu sekciju montāža

2.1.4  Kanālu sekciju savienojumu nostiprināšana

3. Vertikālo gaisa vadu vispārējā sistēma 

3.1    Kanālu montāža 

3.1.1 Kanālu sekciju montāža 

3.1.2 Kanālu sekciju savienojumu nostiprināšana

3.1.3 Montāža augstumā 

4. Dūmu novadīšanas vispārējā sistēma 

4.1    Dūmu novadīšanas kanālu montāža 

4.1.1 Horizontālo kanālu nostiprināšanas sloksnes. 

4.1.2 Horizontālo kanālu iekšējo sienu nostiprināšana 

4.1.3 Kanālu horizontālie nostiprinājumi 

4.1.4 Pastiprināto horizontālo kanālu montāža 

4.1.5 Dūmu kanāli ar sekciju šķērsojumu mazāku par 0,25 m2

     5. Traversu aprēķināšana horizontālajiem kanāliem
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® 301. NOTEIKUMI                                                                                                                   

Šie noteikumi nosaka instrukcijā iekļautās prasības, kas ir jāievēro Tecbor® ugunsdrošās 
ventilācijas un dūmu novadīšanas kanālu izbūvē un montāžā, kā arī prasības, kad  tie 
šķērso ugunsdrošos nodalījumus, ugunsdrošās sienas un pārsegumus. 
Kanāli tiek būvēti no Tecbor® ugunsdrošajām plāksnēm, kas saskaņā ar Eiropas standartu
EN 13501-1 atbilst ugunsreakcijas klasei A1(nedegoši) un ir ugunsdroši kā no kanālu 
iekšpuses, tā arī no ārpuses, ko apliecina ETA 09/0057.
Kanāli ir testēti saskaņā ar EN 1366-1 un EN 1366-8 standartiem un, ievērojot norādītās 
tehnoloģijas un parametrus, var tik izmantoti ugunsdrošo ventilāciju un dūmu novadīšanas 
kanālu izbūvei ar ugunsizturību līdz EI180, nodrošinot darba spiedienu +500Pa,-1500Pa.
Dūmu novadīšanas kanāliem tiek izvirzītas īpašas prasības attiecībā uz hermētiskumu, 
spiediena un temperatūras izturību, tāpēc tie jābūvē pēc īpašas tehnoloģijas.
Kanālu stiprinājumus nedrīkst izmantot citu komunikāciju stiprināšanai.
Tecbor® kanālu tehnoloģija pieprasa, lai kanālu sekcijas tiktu izbūvētas uz vietas objektā.
Kanālu savienojumos ar ugunsdrošajiem vārstiem, ventilāciju sūkņiem un restēm, jāievēro 
to ražotāju norādījumi un nosacījumi.

UGUNSIZTURĪBAS TESTI. Saskaņā ar EN 1366-1 un EN 1366-8 standartiem
 
 EN 1366-1 standarts nosaka pārbaudes metodes ventilācijas gaisa vadu testu veikšanai. 
Tā mērķis ir pārbaudītu gaisa vadu vai vadu sistēmu, kas ir paredzēti kā daļa no gaisa 
sadales sistēmas, lai noteiktu tās kapacitāti pretoties uguns izplatīšanos no viena 
ugunsdrošā nodalījuma uz blakus esošo, ugunij nokļūstot gaisa vada iekšpusē vai ārpus 
tā. Šīs standarts izšķir pārbaudes horizontāliem un vertikāliem gaisa vadiem, ņemot vērā 
to pakarināšanu traversā vai balstu elementos, kā arī novirzes, savienojumos, līkumos un 
šķērsojumos. Tā mērķis ir iegūt maksimāli reālistisku ainu, lai varētu efektīvi pielietot testa 
rezultātus darbā. 
  Standarts pieprasa testēt pabeigtus gaisa vadus dažādos apstākļos (horizontālus, 
vertikālus, ar ārēju vai iekšēju uguns iedarbību). Gaisa vads tiek testēts vairāk nekā 6 m 
horizontāla garumā un 4 m vertikālā garumā, ar vairāk nekā pusi no šā testa krāšņu 
iekšpusē un tādēļ tas tiek tieši pakļauts uguns iedarbībai.1000x500 mm kanāli ir testēti ar 
ārēju uguns iedarbību, bet 1000x250 mm arī ar iekšēju uguns iedarbību. 
 Gaisa vads  ir testēts ekspluatācijas apstākļos ar ārējās uguns iedarbību, kad jāuztur 
nepārtrauktu 500 Pa darba spiedienu un ar iekšējo uguns iedarbību, kad gaisa cirkulācija 
tika uzturēta ar ātrumu 3m/s.
    Ventilācijas testi saskaņā EN 1366-1, ir veikti darba spiedienam 500 Pa ar mērķi iegūt 
visaptverošu ventilācijas gaisa vadu (A un B tipa) sistēmas un dūmu novadīšanas kanālus 
saskaņā ar EN 1366-8 standartu (C tipa) kanāli. 
   Mehāniskās dūmu izvadīšanas sistēmu testu īpatnība ir tā, ka darba spiediens kanālos 
jānodrošina līdz 1500 Pa, palielinot gaisa ātrumu caur samazinātu izmēru kanālu sekcijām.
   Kad paraugi ir sagatavoti testiem, tie tiek pakļauti normētai termālai iedarbībai, kas ir 
aprakstīta EN 1363-1 standartā (ISO 834 standarta līkne). Testu laikā tiek veikti dažādi 
mērījumi, lai spētu noteikt kanālu izturības rādītājus. 
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2. Tecbor® horizontālo gaisa vadu vispārējā sistēma                                                   

1. Tecbor® plāksne
2. Tecbor® plāksne savienojumu segšana.
3. Tecbor® plāksne šķērsojumam sienā.
4. Ugunsdrošā siena
5. Vītņstienis
6. L-formas metāla profils 50x50x5 mm.
7. Pašurbjošā skrūve 5x60 mm. 
8. Metāla dībelis 6x80 mm.
9. Akmens vate (50 mm biezumu ar blīvumu144 kg/m3)
10. Tecresa adhezīvs (līme)

2.1. UZSTĀDĪŠANA

2.1.1  HORIZONTĀLO TRAVERSU UZSTĀDĪŠANA

1. Vītņstieņu fiksēšana un uzstādīšana pārsegumos, ieskrūvējot tos metāla dībeļos 
(vītņstieņu diametrs atkarīgs no kanāla un par to ir jāpārliecinās tabulā šis rokasgrāmatas 
beigās)

2. Ievietot vītņstieņus metāla L profila balstos 50x50x5 mm, fiksējot tos ar uzgriežņiem un 
šeibām, nodrošinot, ka L-formas profili tiek ievietoti tā, lai uz tiem var novietot kanālus ar 
atstarpi 50 mm līdz vītņstieņiem.

3. Maksimālam balstu attālumam vienam no otra ir jābūt ne vairāk kā 1200 mm
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2.1.2 KANĀLU MONTĀŽA

1. Sagriež Tecbor® plāksnes pēc izmēriem un uzklāj Tecresa adhezīvu (līmi) uz 
horizontālo plākšņu šuvju vietām. 

2. Kanālu vertikālās sienas novieto uz ar Tecresa adhezīvu (līmi) pārklātajām horizontālo 
plākšņu šuvēm un piespiež.

3. Nofiksēt plākšņu savienojumus ar 5x60 mm pašurbjošajām skrūvēm attālumā 250 mm 
starp tām. Skrūves fiksē stingri perpendikulāri vismaz 15 mm no plāksnes malām, kā tiek 
parādīts 2. attēlā.
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2.1.3 KANĀLU SEKCIJU MONTĀŽA

1. Pēc tam, kad ir uzbūvētas kanālu sekcijas, tās uzceļ uz traversu L profilu balstiem tā, lai 
savienojumu vietas neatrastos uz tiem..

2. Savienojumu vietas, pirms savienošanas ar otru sekciju, ir jāpārklāj ar Tecresa adhezīvu
(līmi) bet pēc tam jāapšuj plākšņu 250-300 mm platām sloksnēm, tā lai tās vienmēr ir 
novietotas starp traversu balstiem (skatīt 3. attēlu).

2.1.4  KANĀLU SEKCIJU SAVIENOJUMU NOSTIPRINĀŠANA

1. Kad kanālu sekcijas ir savienotas, to šķērsvirziena šuves apšuj ar 250-300 mm platām 
plāksnēm.

2. Vispirms plāksnes pielīmē ar Tecresa adhezīvu (līmi) pēc tam fiksē tās pie kanāla ar 
5x60 mm pašurbjošajām skrūvēm ik pēc 250 mm.
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3. Tecbor® vertikāla gaisa vadu visapārējā sistēma                                   ® 

1. Tecbor® plāksne
2. Tecbor® plāksne savienojumu segšanai
3. Tecbor® plāksne šķērsojumam pārsegumā
4. Pārsegums
5. Vītņstienis
6. L-formas metāla profils 50x50x5 mm.
7. Pašurbjošā skrūve 5x60 mm. 
8. Metāla dībelis 6x80 mm fiksācijai
9. Akmens vate (50 mm biezumu ar
blīvumu144 kg/m3)
10. Tecresa adhezīvs (līme)

3.1 Vertikālo kanālu montāža

1. Uzklāt Tecresa adhezīvu
(līmi) uz plāksnes savienojumu šuvēm un saspiest to. 

2. Fiksēt plāksnes ar 5x60 mm  pašurbjošām skrūvēm 250 mm attālumā starp 
tām. Skrūves jāskrūvē plākšņu malās tieši pa vidu vertikālajai plāksnei, kas ir
15 mm no malas,  kā parādīts attēlā.

 



3.1.1 Vertikālo kanālu sekciju montāža 

1.  Ventilācijas kanālu sekcijas var būvēt divpusējas, vai trīspusējas, ja tās pieguļ pie 
atbilstošām ugunsdrošām sienām un var montēt vienu uz otras pēc kārtas.

2. Dūmu novadīšanas kanālus drīkst būvēt tikai četrpusējus.

3. Vienas sekcijas maksimālais garums var būt 2300 mm. Sekciju šķērsvirziena šuves 
apšuj ar 250-300 mm platām plāksnēm.

3.1.2 Kanālu sekciju savienojumu nostiprināšana

1. Kad kanālu sekcijas ir savienotas, to šķērsvirziena šuves apšuj ar 250-300 mm 
platām plāksnēm.

Vispirms plāksnes pielīmē ar Tecresa adhezīvu (līmi), pēc tam fiksē tās pie kanāla ar 5x60 
mm pašurbjošajām skrūvēm ik pēc 250 mm.
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3.1.3 Pielietošana augstumā

1. Vertikālos kanālus nedrīkst būvēt, bez nostiprināšanas starp stāviem, augstāk par 5
m, tādā gadījumā tiem jābūt atbalstītiem pret sienu.

2. Vertikāls kanāls var tikt fiksēts pie savienojošas sienas ar L-formas 50x50x5 mm 
leņķa profilu un vītņstieņi.

3. Augstumā līdz 5 metriem, vertikālo kanālu sekcijas var savienot pamīšus.
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4. Tecbor® dūmu novadīšanas kanālu vispārējā sistēma                      

1. Tecbor® plāksne 
2. Tecresa adhezīvs (līme)
3. 250 mmTecbor® sloksne 
4. Ugunsdrošā siena 
5. Pašurbjošās skrūves 5x60 mm 
6. 250 mm Tecbor® sloksne 
7. L-metāla profils 5x50x50 mm. 
8. Akmens vate 144kg/m3 un 50

mm. 
9. Metāla stiprinājums 6x80 mm. 
10. Vītņstienis 
11. Tecbor® sloksne 90x30 mm 
12. Iekšējā starpsiena 250x250

mm 
13. U profils (piestiprināšanas

sloksnes) 
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Dūmu novadīšanas kanālu būvēšanas principi atšķiras no pašnesošu ugunsdrošo 
ventilācijas tehnoloģijas, jo dūmu nosūces kanāliem ir jābūt ar daudz augstāku mehānisko 
izturību, tāpēc atkarībā no paredzētā darba spiediena kanāli ir jāpastiprina ar starpsienām.

4.1 Dūmu novadīšanas kanālu montāža
4.1.1 Horizontālas nostiprināšanas sloksnes. 

 Sagriezt 100 mm platas sloksnes,

 Veikt divus 1 mm biezus iegriezumus 0,6x15,45 mm U profila nostiprināšanai (kā ir parādīts
attēlā) 

1. Tecbor® 100 mm platas sloksnes 
2. 0,6 x 20 x 40 mm metāla U profils

4.1.2 Horizontālo iekšējo starpsienu nostiprināšana

 Sagriezt Tecbor® plāksnes 250x250 mm kvadrātos un uzstādīt kā periodiskas 
dūmu kanālu vertikālas starpsienas no iekšpuses ar soli 350 mm starp tām.

1. Tecbor® 100 mm platas sloksnes
2. Tecbor® 250x250 mm iekšējā starpsiena 
3. U profils 0,6x20x40 mm. 
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4.1.3 Kanālu horizontālie nostiprinājumi

 Pēc izmēriem novietot pastiprināšanas sloksnes uz horizontālo sienu plāksnēm. 

 Pieskrūvēt pastiprinājumus pie horizontālajām plāksnēm, kā tiek parādīts attēlā. 

4.1.4 Pastiprināto horizontālo kanālu montāža 

 Uzklāt Tecresa adhezīvu ( līmi) uz horizontālo un vertikālo Tecbor® plākšņu 
savienojumiem. 

 Nodrošināt, ka Tecresa adhezīvs (līme) ir uzklāta uz iekšējiem sienām, kā tiek 
parādīts attēlā. 

 Ventilācijas kanālu sekcijas ar 250x250 mm pastiprinošām starpsienām jāveido tā, 
lai pēc tam tās var viegli savienot ar citu sekciju.

1. Horizontālie Tecbor® 100 mm nostiprinājumi 

2. Vertikālie Tecbor® 250x250 mm pastiprinošās starpsienas

3. Tecresa adhezīvs (līme)
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4.1.5 Dūmu kanāli ar sekciju šķērsojumu mazāku par 0,25 m2.

Kanāliem, kam sekciju šķērsojums ir mazāks par 0,25 m2, nepieciešami tikai vertikālās 
pastiprinošās starpsienas, bez horizontālajiem nostiprinājumiem. 

1. Horizontālās Tecbor® plāksnes

2. Tecresa adhezīvs (līme)

3. Vertikālās Tecbor® 250x250 mm nostiprinājumu sieniņas 
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 5. Traversu aprēķināšana horizontālajiem Tecbor® kanāliem                              

Tā kā ne visas testa konfigurācijas ļauj novērtēt nestspēju, piekares ierīces ir jāizgatavo no 
tērauda, un tām jābūt tāda izmērā, lai aprēķinātā spriedze nepārsniedz turpmāk minētās vērtības. 

Slodzes veids Maksimālā slodze(N/mm2) 60 min< t 120min

Stiepes slodze visās vertikālajās traversās                                      10 

Lai aprēķinātu slodzi uz katru traversu, jāizrēķina kanāla šķērsgriezums 

Vītņstieņu piemērošana saskaņā ar to nominālo ārējo diametru. 

Ieteicamais vītņstieņa ārējais 
diametrs 

Pamatdiametrs       Šķērsgriezuma laukums 

6 mm       5.06 mm                     20.10 mm2

8 mm       6.83 mm                     36.63 mm2

10 mm       8.60 mm                     58.08 mm2

12 mm      10.36 mm                     84.29 mm2

14 mm      12.25 mm                     117.85 mm2

16 mm      14.14 mm                    157.03 mm2

18 mm      15.90 mm                    198.55 mm2

20 mm      17.67 mm                    245.20 mm2

Aprēķināšanas piemērs izmantojot Tecbor 30 mm plāksnes

Kanāla iekšējais izmērs 1000x500 mm

Kanāla platums 1060 mm 

Kanāla augstums 500 mm 

Attālums starp traversām 1200 mm 

Kopējā kanāla plākšņu platība (1060x2+500x2)x1200=3744000 mm2=3,74 m2

Kanāla plākšņu svars Platība x biezums x blīvums =3,74x0,03x900 
kg/m3 = 100,98 kg

Horizontālo piekares ierīču svars (tērauda 
leņķis 50x50x5 mm) 

Platība x garums (1160 mm) x tērauda 
biezums=0,05x0,005x2x1,16x7850=4,55 kg

Šuvju (300 mm platumā) plāksņu svars 25 kg

Kopsumma 130,53 kg x9,81 = 1280 N

Stiepe uz katru traversu 640 N

Tērauda vītņstieņu diametrs (12 mm) Šķērsgriezuma laukums 84,29 mm2

Slodze (N/mm2) F/A =7,59 N/mm2  10 N/mm2
Slodze ir mazāka nekā 10 N/mm2, stienis ar 12 
mm diametru ir piemērots divām 
stundām,izmantojot 30 mm plāksnes ar 
izmēriem 1000 x 500 mm 

Šie aprēķini neietver vītņstieņa un līmes svaru. 



Ugunsdrošie iekārtie griesti un pārsegumu ugunsaizsardzība 

Ugunsdrošie  iekaramie  griesti  tiek  izmantoti  galvenokārt  divos  īpašos
gadījumos. 
Pirmais gadījums ir, lai vertikāli izolētu dažādus ugunsdrošos pārsegumus. Šī
darbība palīdz apturēt uguni sākumpunktā un neļauj tai izplatīties uz augšu.
Šīs  risinājums  ir  ļoti  noderīgs  augstceltnēm,  kā  atsevišķu  ugunsdrošo
nodalījumu  norobežojums,  neļaujot  viegli  ugunij  izplatīties  uz  citiem
augšējiem nodalījumiem, kas varētu radīt nopietnas problēmas evakuācijas
laikā. 
Otrs gadījumā, uzdevums ir aizsargāt dažādus objektus, kas ir novietoti virs
šiem griestiem, piemēram, iekārtas un komunikācijas.
Saskaņā ar Tecbor konstrukcijām, mēs piedāvājam izmantot vienu no divām
piemērošanas  sistēmām.  Šie  risinājumi  ir  pārbaudīti,  situācijā,  kad  uguns
ietekmē pārsegumu no apakšas. 



TESTI                                                                   RISINĀJUMS
Standarts: EN 1364-2                             1. Tecbor® A 12 mm plāksne
Laboratorija: CIDEMCO                               2. 3.5x45 mm pašvītņgriezes skrūves   
Testa No: 20331-1/-2-a-M2                                3. 40 mm un  40 kg/m3 bieza akmens vate 
                                                                            4. tērauda profils TC 60/27.
                                                                            5. M16 vītņstienis
                                                                            6. Sinard tipa skava 
                                                                            7. TC 60/27.
                                                                            8. Tērauda saķere priekš TC 60/27

                  9. Tecbor® savienojumu līme 
                  10. 48x30x0.5 profils 
                  11. 10x100 mm metāla aizbāznis 

     12. metāla profils

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Fiksējiet 48x30x0.5 mm profilus ar 10x100 mm spraudņiem ik 
pēc 500 mm aptuveni ap griestu perimetru. 
Tad instalējiet TC 60/27 profilus 610 mm attālumā starp asīm, 
ievietojot šādas sekcijas krusteniski caur tērauda saķeri priekš 
TC 60/27, veidojot 610x610 mm rāmjus. Izmantojot tērauda 
satvēri, M6 stieni un skavas, fiksēt struktūru uz pie tā, kas 
atbalsta griestus. 
Kad metāla konstrukcija ir pabeigta, fiksējiet pirmās Tecbor® A 
12 mm plāksnes pie pirmā slāņa, mainot to ar 40 mm un 40 
kg/m3 akmens vati virs struktūras. Tad izvietojiet otro plākšņu 
slāni, izmantojot 3.5x45 mm pašvītņgriezes skrūves pārmainot 
to ar pirmo slāni. 
Izmantojiet Tecbor® 12 mm, lai pabeigtu montāžu ar 150 mm 
platu bāzes-sloksni. 
Aptuvenam attālumam starp skrūvēm ir jābūt 250-300 mm. 
Skrūvju galviņas un starp-plākšņu savienojumus ir jānoklāj ar 
Tecresa adhezīvu (līmi).



 TESTI                                                               RISINĀJUMS
Standarts: EN 1365-2                              1)  Tecbor® A 12 mm plāksnes 

Laboratorija: CIDEMCO                          2)  3.5x45 mm pašvītņgriezes skrūves   
Testa No: 10/1483-1009                           3) 40 mm un  70 kg/m3 bieza akmens vate 

                                                                  4) tērauda saķere priekš TC 60/27. 
                                                                   5)  M6 vītņots stienis 

              6)  Sinard tipa skava 
               7)   TC 60/27.
              8)  ribotas loksne e=0.6 mm.
               9) 48x30x0.5 mm profils (runner) 
                 10) 10x100 mm metāla aizbāznis 
                   11) IPE-140 metāla profils 
                    12) 46x36x0.6 mm dubultā H formas kniede 

                    13) 2.9x13 mm “MM” pašurbjošā skrūve 
14) Tecresa adhezīvs (līme)

MONTĀŽAS APRAKSTS 

Fiksējiet 48x30x0.5 mm profilus ar 10x100 mm spraudņiem ik pēc 500 mm 
aptuveni ap griestu perimetru. Tad izvietojies profilus, kas sastāv no diviem 
46x36x0.6 mm kniedēm, kas ir sakārtotas “H” pozīcijā guļus. Ievietojiet 
akmens vates paneļus starpā. Kniedes tiek fiksētas uz TC 60/27 profiliem ar 
augšējo daļu un apturēti no plātnes caur piekārto sistēmu, ietverot tērauda 
saķeri, M6 stieni un skavas aptuveni ik pēc 600 mm. Starp sadaļas 
savienojumi ir savienoti ar 2.9x13 mm metāla/ metāla pašurbjošās skrūvēm.
Tad Tecbor® A 12 mm plāksnes tiek fiksētas, izmantojot 3.5x35 mm skrūves, 
ik pēc 250-300 mm. Darbs ir izpildīts ar 150 mm Tecbor® A 12 mm sloksni 
novietotu visapkārt perimetram. Attālums starp skrūvēm būs aptuveni 250-
300 mm. Skrūvju galviņas un starp-plākšņu savienojumi būs jāaizsedz ar 
Tecresa adhezīvu (līmi).



TESTI                                                                   RISINĀJUMS
Standarts: EN 1365-2                             1) Tecbor® A 12 mm plāksnes 

Laboratorija: CIDEMCO                        2)3.5x45 mm pašvītņgriezes skrūves   
Testa No: 10/1483-1010                                     3) Metāla sloksne  e=0,6 mm 

                     4)  tērauda saķere priekš TC 60/27. 
                     5)M6 vītņots stienis 
                     6) Sinard tipa skava 
                     7) TC 60/27.
                     8) tērauda saķere priekš TC 60/27.  
                9)73x30x0.5 mm profils 
                   10) 10x100 mm metāla aizbāznis 
                   11)IPE-160 metāla profils 
                   12) Tecresa adhezīvs (līme)

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Fiksējiet 73x30x0.5 mm profilus ar 10x100 mm spraudņiem ik pēc 500 mm 
aptuveni ap griestu perimetru. Tad instalējiet TC 60/27 profilus 610 mm 
attālumā starp asīm, ievietojot šādas sekcijas krusteniski caur tērauda saķeri 
priekš TC 60/27, veidojot 610x610 mm rāmjus. Izmantojot tērauda satvēri, 
M6 stieni un skavas, fiksēt struktūru uz pie tā, kas atbalsta griestus.  
Pievienojiet abas Tecbor®A 12 mm plāksnes slāņus ar 3.5x45 mm 
pašvītņgriezes skrūvēm. Tad pārmainiet otro Tecbor®A plāksni ar pirmo.
Izmantojiet Tecbor® 12 mm, lai pabeigtu montāžu ar 150 mm platu bāzes-
sloksni ap visu perimetru. Aptuvenam attālumam starp skrūvēm ir jābūt 250-
300 mm. Skrūvju galviņas un starp-plākšņu savienojumus ir jānoklāj ar 

          Tecresa adhezīvu (līmi).



TESTI                                                                                RISINĀJUMS
Standarts: EN 1365-2                                                       1)Tecbor® A 15 mm plāksnes
Laboratorija:APPLUS                                                      2) 3.5x45 mm pašvītņgriezes skrūves   
Testa No: 10/1483-1011                                      3)Metāla sloksne  e=0,6 mm 
                                                                                          4) tērauda saķere priekš TC 60/27. 

                         5)M6 vītņots stienis 
                                 6)Sinard tipa skava 
                                 7)   TC 60/27.
                                 8)  tērauda saķere priekš TC 60/27.  
                   9) 73x30x0.5 mm profils 
                                 10)  10x100 mm metāla aizbāznis 

        11)  IPE-140 metāla profils 
MONTĀŽAS APRAKSTS 
       Fiksējiet 73x30x0.5 mm profilus ar 10x100 mm 
spraudņiem ik pēc 500 mm aptuveni ap griestu perimetru. Tad 
instalējiet TC 60/27 profilus 610 mm attālumā starp asīm, 
ievietojot šādas sekcijas krusteniski caur tērauda saķeri priekš 
TC 60/27, veidojot 610x610 mm rāmjus. Izmantojot tērauda 
satvēri, M6 stieni un skavas, fiksēt struktūru uz pie tā, kas 
atbalsta griestus. Pievienojiet abus Tecbor®A 12 mm plākšņu 
slāņus ar 3.5x45 mm pašvītņgriezes skrūvēm. Tad pārmainiet 
otro Tecbor®A plāksni ar pirmo.
      Izmantojiet Tecbor® 12 mm, lai pabeigtu montāžu ar 150 
mm platu bāzes-dēli ap visu perimetru. Aptuvenam attālumam 
starp skrūvēm ir jābūt 250-300 mm. Skrūvju galviņas un starp-
plākšņu savienojumus ir jānoklāj ar Tecresa adhezīvu (līmi).

5.5 Tecbor® B 20mm – EI180 UGUNSDROŠIE PIEKĀRTIE GRIESTI, VAI REI180 PĀRSEGUMA 



PASTIPRINĀJUMS

                       

TESTI:                                                                      RISINĀJUMS:
Standarts: EN 1365-2                         (1) Tecbor® B 20 mm x 2 plāksnes  

Laboratorija: APPLUS                                              (2) 3.5x45 mm pašurbjošās skrūves   
Testa No: 10/1483-1011                                           (3) Metāla plāksne e=0.6mm

                    (4) Tērauda saķere priekš TC 60/27. 
                    (5) M6 vītņstienis 
                    (6) Sinard tipa skava TC 60/27.
                    (7) Tērauda saķere priekš TC 60/27.
                    (8) 48x30x0.5 mm profils
                    (9) 73x30x0.5 mm profils 
                    (10) 10x100 mm metāla dībelis ar skrūvi
                    (11) IPE-140 metāla profils 
                    

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Fiksējiet 48x30x0.5 mm profilus ar 10x100 mm dībeļskrūvēm 
ik pēc 500 mm pa griestu perimetru. Tad izvietot diviem 
73x30x0.5 mm profilus, kas ir sakārtotas “H” pozīcijā vertikāli. 
Profili tiek fiksēti ar TC 60/27 skavām, veidojot piekārto 
sistēmu, savienojot ar tērauda M6 vītņstieni, liekot skavas 
aptuveni ik pēc 600 mm. Plākšnu savienojumi tiek nostiprināti 
ar 2.9x13 mm metāla pašurbjošām skrūvēm.
Tecbor® B 20 mm x 2 plāksnes tiek fiksētas pie ribotā profila, 
izmantojot 3,5x35 mm skrūves, ik pēc 250-300 mm. Darbs 
tiek pabeigts, pieskrūvējot 150 mm platu Tecbor® B 20 mm 
sloksni visapkārt perimetram. 
Attālumam starp skrūvēm jābūt aptuveni 250-300 mm. 
Skrūvju galviņas un plākšņu šuvju savienojumi jānoklāj ar 
Tecbor® adhezīvu (līmi).
Risinājums bez iekarēm, Tecbor® B 20mm x 2 plāksnes, 
stiprinot tieši pie pārseguma, nodrošina pārseguma 
ugunsizturību REI 180.



5.5 Tecbor® B 20mm – EI180 UGUNSDROŠIE PIEKĀRTIE GRIESTI, VAI REI180 PĀRSEGUMA PASTIRINĀJUMS

                       

TESTI:                                                                      RISINĀJUMS:
Standarts: EN 1365-2                                        (1) Tecbor® B 20 mm x 2 plāksnes  

Laboratorija: APPLUS                                              (2) 3.5x45 mm pašurbjošās skrūves   
Testa No: 10/1483-1011                                           (3) Metāla plāksne e=0.6mm

                    (4) Tērauda saķere priekš TC 60/27. 
                    (5) M6 vītņstienis 
                    (6) Sinard tipa skava TC 60/27.
                    (7) Tērauda saķere priekš TC 60/27.
                    (8) 48x30x0.5 mm profils
                    (9) 73x30x0.5 mm profils 
                    (10) 10x100 mm metāla dībelis ar skrūvi
                    (11) IPE-140 metāla profils 
                    

MONTĀŽAS APRAKSTS 
Fiksējiet 48x30x0.5 mm profilus ar 10x100 mm dībeļskrūvēm 
ik pēc 500 mm pa griestu perimetru. Tad izvietot diviem 
73x30x0.5 mm profilus, kas ir sakārtotas “H” pozīcijā vertikāli. 
Profili tiek fiksēti ar TC 60/27 skavām, veidojot piekārto 
sistēmu, savienojot ar tērauda M6 vītņstieni, liekot skavas 
aptuveni ik pēc 600 mm. Plākšnu savienojumi tiek nostiprināti 
ar 2.9x13 mm metāla pašurbjošām skrūvēm.
Tecbor® B 20 mm x 2 plāksnes tiek fiksētas pie ribotā profila, 
izmantojot 3,5x35 mm skrūves, ik pēc 250-300 mm. Darbs 
tiek pabeigts, pieskrūvējot 150 mm platu Tecbor® B 20 mm 
sloksni visapkārt perimetram. 
Attālumam starp skrūvēm jābūt aptuveni 250-300 mm. 
Skrūvju galviņas un plākšņu šuvju savienojumi jānosedz ar 
Tecbor® savienojumu līmi. 
Risinājums bez iekarēm, Tecbor® B 20mm x 2 plāksnes, 
stiprinot tieši pie pārseguma, nodrošina pārseguma 
ugunsizturību REI 180.





UGUNSDROŠĀ AIZSARGSIENA FASĀDĒM

Ugunsgrēku ietekme uz augstceltnēm ir parādījusi, ka ir svarīgi aizsargāt un nostiprināt 
savienojumus starp pārsegumiem un fasādēm. Ja tas netiek darīts, tad esošās atveres starp 
fasādes sienām un pārsegumiem ugunsgrēka gadījumā var darboties kā īsts skurstenis, ļaujot 
liesmām un dūmiem pārsviesties no viena stāva uz otru stāvu, vai ēkas viena ugunsdrošā 
nodalījuma uz citu nodalījumu 
Daudzveidīgas un dažādu fasāžu konfigurācijas padara sarežģītus ugunsdrošos risinājumus, tāpēc
jāizvēlas vispiemērotāko ugunsdrošības aizsardzību. Šādus risinājumus piedāvā arī TECBOR 
tehnoloģijas. Nevilcinieties un sazināties ar mūsu pārdošanas uzņēmumu, lai saņemtu palīdzību 
un atbilstošus risinājumus. 

SIA ''Latakva Fire Service'' , Maskavas ielā 156/158, Rīga, LV-1003, Tel. 67113234; 20067140



TESTI                                                                       
Standarts: EN 1365-2                                     
Laboratorija:APPLUS                                         

           Testa No: 10/1483-1011 

RISINĀJUMS  

                   1)Tecbor® B 20 mm plāksnes

2) 70x70x1 mm metāla leņķis 

3) 3.5x45 mm pašvītņgriezes skrūves.

4) 10x100 mm metāla dībelis

5) Pārsegums 

6) Tecbor® B 20 mm plāksne, lai aizsegtu               
savienojumus 

MONTAŽAS APRAKSTS 
Fiksēt 70x70x1 atbalsta leņķi gareniski uz Tecbor® B 20 
mm plāksnes, izmantojot 3.5x45 mm pašurbjošās skrūves,
aptuveni ik pēc 250-300 mm. Novietot leņķi blakus plātnes
malai, izmantojot 10x100 mm dībeli aptuveni ik pēc 200-
250 mm. Tad izvietojiet Tecbor® B 20 mm plāksnes 200-
250 mm platumā uz apakšējā plātnes gala, izmantojot 
10x100 dībeli. 
Tecbor® B 20 mm plāksnes 200 x 250 mm platas tiek 
fiksētas uz aizsargsiena apakšējā plāksnes augšas, 
izmantojot 3.5x45 pašurbjošās skrūves. Tad ar Tecbor® 
savienojuma mastiku aizsmērē visiem skrūvēm galus un 
plākšņu starpas. 

SIA ''Latakva Fire Service'' , Maskavas ielā 156/158, Rīga, LV-1003, Tel. 67113234; 20067140



  

TESTI                                                          
Standarts: EN 1364-1                                   
Laboratorija:CIDEMCO                                

                                                                 Testa No: 18598-1/-2 M1
RISINĀJUMS  
1) Tecbor® B 20 mm plāksnes  
2) 48x30x0.5 mm metāla U profils 
3) 3.5x35 mm pašurbjošās skrūves.
4) 10x60 mm metāla dībelis 
5) Pārsegums
6) 46x36x0.6 mm metāla U profils
7) 13 mm ģipškartona plāksne.

MONTĀŽAS APRAKSTS
Piestiprināt 48x30x0.5 mm metāla U profilus  
pie plātnes, izmantojot 10x60 mm metāla 
dībeļus. Tad ievietojiet 46x36x0.6 mm U 
profilus 610 mm attālumā starp asīm. Fiksēt  
Tecbor® B 20 mm plāksnes pie pārseguma ar
3.5x35 mm skrūvēm. 
Noklāt ar Tecbor® mastiku skrūvju galviņas 
un plākšņu starpas. Visbeidzot, fiksēt 13 mm 
ģipškartona paneli, izmantojot 3.5x35 mm 
skrūves. 
Risinājumā ir divas konfigurācijas: augšējā un
apakšējā aizsargsiena pārsegumam.



 
TESTI                                                          

Standarts: EN 1363-1                
Laboratorija:CIDEMCO               

                          
Testa No: 13750 
M1 un 14610 
M1 

RISINĀJUMS  
1)Tecbor® A 10 mm plāksne
2) 60 mm (30+30) un 100 kg/m3 bieza
   akmensvate 
3) Fasādes materiāls
4) 50 mm un145 kg/m3  bieza akmens vate
5) Fasādi stiprinošais metāla profils 
6) Pārsegums

             7) 70x36x0.6 mm metāla dībelis
8) Ārējās fasādes materiāls (stikls) 
9) 3.5x25 mm pašurbjošās skrūves 

 MONTĀŽAS APRAKSTS
Ievietot 145 kg/m3 50 mm biezo akmens vati pie 
fasādes materiāla starp fasādes metāla balstiem. 
Pēc tam uz akmens vates nostiprināt Tecbor® A 10 
mm plāksnes, pieskrūvējot tās pie metāla balstiem ar
3.5x25 mm pašurbjošām skrūvēm izveidojot slēgtu 
moduli. 
Aizvērt savienojumus starp moduļa plātnēm ar 10 
mm biezu Tecbor® A plāksni, pievienojot plāksnes ar
10x100 mm dībeļiem ik pēc 250 mm apakšā un 
augšā. Ar Tecresa adhezīvu (līmi) aizsmērēt plākšņu 
savienojumus, kā arī skrūvju galviņas. Šuve starp 
plāksni un moduli jāpiepilda ar 145 kg/m³ akmens 
vates pārpalikumiem. 

SIA ''Latakva Fire Service'' , Maskavas ielā 156/158, Rīga, LV-1003, Tel. 67113234; 20067140



  TESTI                                                           

Standarts: EN 1363-1                
Laboratorija:CIDEMCO               

                          
Testa No: 13750 
M1 un 14610 
M1 

RISINĀJUMS  
1)Tecbor® A 12 mm plāksne
2) 60 mm (30+30) un 100 kg/m3 bieza
   akmens vate 
3) Fasādes materiāls
4) 50 mm un145 kg/m3  bieza akmens vate
5) Fasādi stiprinošais metāla profils 
6) Pārsegums

     7) 70x36x0.6 mm metāla dībelis
8) Ārējās fasādes materiāls (stikls) 
9) 3.5x25 mm pašurbjošās skrūves 

  MONTĀŽAS APRAKSTS
Ievietot 145 kg/m3 50 mm biezo akmens vati pie 
fasādes materiāla starp fasādes metāla balstiem. 
Pēc tam uz akmens vates nostiprināt Tecbor® A 10 
mm plāksnes, pieskrūvējot tās pie metāla balstiem ar
3.5x25 mm pašurbjošām skrūvēm izveidojot slēgtu 
moduli. 
Aizvērt savienojumus starp moduļa plātnēm ar 10 
mm biezu Tecbor® A plāksni, pievienojot plāksnes ar
10x100 mm dībeļiem ik pēc 250 mm apakšā un 
augšā. Ar Tecresa adhezīvu (līmi) aizsmērēt plākšņu 
savienojumus, kā arī skrūvju galviņas. Šuve starp 
plāksni un moduli jāpiepilda ar 145 kg/m³ akmens 
vates pārpalikumiem. 

SIA ''Latakva Fire Service'' , Maskavas ielā 156/158, Rīga, LV-1003, Tel. 67113234; 20067140



Tecbor®   ugunsdrošās sienas 
Ugunsdrošām sienām, kas atdala ugunsdrošos nodalījumus, ir jābūt uguns izturīgām, 
un tās  tiek testētas saskaņā ar standartu EN 1364-1 un klasificētas saskaņā ar EN 
13501-2 standartu. 
Kad konstrukciju ugunsizturības testa laikā viena mala tiek atstāta brīva (1. daļa: 
sienas) standarts atļauj palielināt platumu. Attiecībā uz pieaugošo sienas augstumu, 
standarts ir skaidrs un precīzs un nosaka, ka ja sienas testēšana notiek vismaz līdz 3 
metru augstumam, tad tā var tikt palielināta līdz 4 metriem. 
Ļoti bieži, iekšējās starpsienas ir augstākas nekā 4 metri. Tecbor ir pirmie, kas 
izstrādā un ir notestējuši lielas starpsienas un piedāvā visefektīvākos un ērtākos 
risinājumus šāda veida konstrukcijām. Bez tam, ar atbilstošu ugunsizturību ir jābūt 
komunikāciju šķērsojumiem sienās starp dažādiem ugunsdrošības nodalījumiem. 
Tāpat ir jābūt izolētām arī sienā iebūvētām vai šķērsojošām iekārtām. 



             TESTI 
Standarts: EN 1364-1
Laboratorija: CIDEMCO
Testa No: 14736-1/-2 M1

RISINĀJUMS 
(1)Tecbor® A 10 mm plāksne
(2)15x45x0.5 mm omega sadaļa 
(3)5x65 mm metāla dībelis
(4)Tecresa adhezīvs (līme)

            (5)3.5x35 mm pašurbjošās skrūves 
(6)Betona bloku, ķieģeļu vai karkasa siena 

MONTĀŽAS APRAKSTS
Uz 15 cm dobu betona bloku, piestipriniet 15x45x0.5 mm
metāla profilus, ik pēc 610 mm, izmantojot lietussarga tipa
5x65 mm dībeļus Tad fiksējiet Tecbor® A 10 mm plāksni ar
3.5x25 mm pašurbjošām skrūvēm. Izmantojiet Tecresa
adhezīvs (līmi) skrūvju galviņas un plākšņu šuvju
aizsmērēšanai. Attālumam starp skrūvēm ir jābūt 250-300 mm.
Šī ugunsdrošā  Tecbor® A 10mm plākšņu konstrukcija var tikt izmatota arī citu materiālu 
sienām.



                                                                

 TESTI 
            Standarts: EN 1364-1

Laboratorija: CIDEMCO
Testa No: 19216-1/-2 M1

                                                                                    RISINĀJUMS
  1) Tecbor® A 10 mm plāksnes
 2) 70x36x0.6 mm H-formas profils

            3) 60 mm (30+30) un 100kg/m3 bieza akmens vate            
      4) 73x30x0.5 mm profils (runner) 

            5) 3.5x35 mm pašvītņgriezes skrūves 
            6) Tecresa adhezīvs (līme)
            7) Tērauda profils
                                    MONTĀŽAS APRAKSTS 

Montējot 73x30x0.5 mm profilus un 
izmanto 70x36x0.6 dībeļus, stiprinot ik pēc 
610 mm. Aizpildiet karkasa ietvaru ar 60 
mm (30+30 mm) un 100 kg/m3 akmens 
vates plāksnēm. 
Pievienot abu Tecbor® A 10 mm plākšņu 
slāņus ar 3.5x35 mm pašurbjošām skrūvēm 
ik pēc 200-250 mm, mainot slāņus. Ar 
Tecresa adhezīvu (līmi) aizsmērēt skrūvju 
galviņas un starp plākšņu šuvēm.
Ugunsdrošās  Tecbor® A 10 mm plāksnes 

var tikt montētas bez akmens vates, ja nav nepieciešama sienas skaņas vai 
siltumizolācija.


