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6.4 

Universāls seguma paklājs 
atdalīšana, hidroizolācija, grīdu un sienu apsilde 
 

Tehniskais apraksts 
 
 

Pielietojums un funkcijas. 
 
DITRA-HEAT ir telpisks polipropilēna 
paklājs ar pakārtotu izciļņu struktūru ar 
aizmugurējā pusē rūpnieciski pielīmētu 
īpašu audumu saķerei ar flīžu līmi. Paklājs 
zem segumiem tiek izmantots kā universāla 
pamatne ar atdalīšanas, hidroizolācijas un 
tvaika spiediena izlīdzināšanas funkcijām. 
Paklājs ir piemērots elektrisko apsildes 
kabeļu montāžai. 
 
DITRA-HEAT-DUO paklāja aizmugurējā 
pusē ir rūpnieciski pielīmēts 2 mm biezs 
izolācijas materiāls, kas papildus saķerei ar 
flīžu līmi samazina trieciena skaņu, kā arī 
nodrošina ātrāku un efektīvāku seguma 
uzsildīšanu. 
 
Pamatnei, uz kuras tiek klāts DITRA-HEAT 
paklājs ir jābūt stabilai, līdzenai un nesošai. 
Paklāja DITRA-HEAT nostiprināšanai pie 
pamatnes, uz pamatnes, ar 6 x 6 mm zobu 
flīzēšanas špakteļlāpstiņu tiek uzklāta 
izmantošanas vietai piemērota flīžu līmes 
kārta. Svaigā līmes kārtā ieklāj DITRA-
HEAT paklāju ar audumu uz leju un stingri 
jānospiež tā, lai audumam visā plaknē būtu 
kontakts ar līmi. Jāievēro līmes vaļējais laiks 
(plēvītes veidošanās laiks)! 
 
Grīdās, tūlīt pēc DITRA-HEAT paklāja 
nostiprināšanas, var izvietot elektriskās 
apsildes kabeļus, ar soli vismaz 9 cm (katrs 
3. izcilnis ≙ 136 W m²). 
 
Uz sienām elektriskā apsildes kabeļa 
ieklāšanu var sākt pēc pietiekamas līmes 
sacietēšanas. Šeit var izvēlēties montāžas 
attālumu no 6 cm (katrs 2. izcilnis ≙ 200 W 
m²) līdz 9 cm (katrs 3. izcilnis ≙ 136 W / 
m²). Sienu zonā ieteicams izmantot paklāju 
plāksnēs. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flīžu segumu klāj atbilstoši noteikumiem 
tieši uz DITRA-HEAT paklāja tā, lai flīžu līme 
aizpildītu DITRA-HEAT paklāja pogu izciļņu 
struktūru. 
 
DITRA-HEAT / -HEAT-DUO ir ūdensizturīgs 
un izturīgs pret saimniecībā lietojamajiem 
flīžu segumu tīrīšanas līdzekļiem. Vietās, kur 
tas ir nepieciešams, DITRA-HEAT 
iespējams izmantot arī kā sertificētu 
hidroizolācijas sistēmu zem flīžu segumiem. 
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DITRA HEAT-E-CT kabeļa testeri izmanto 
DITRA-HEAT-E-HK elektrisko sildīšanas 
kabeļu un tālvadības sensoru pretestību 
mērišanai, kas tiks pievienoti pie DITRA-
HEAT-E temperatūras regulātoriem. 
Apkures kabeļu pretestību nepieciešams 
pārbaudīt visā uzstādīšanas posma laikā. 
Bojājuma gadījumā kabeļa testeris brīdina 
ar skaņas signālu. 60 minūtes pēc pēdējās 
darbības testeris automātiski izslēdzas 
(vērtības netiek saglabātas). 

 

Materiāls. 
 
DITRA-HEAT ir telpisks polipropilēna paklājs 
ar pakārtotu izciļņu struktūru, uz 
aizmugurējā pusē rūpnieciski pielīmētu 
īpašu audumu saķerei ar flīžu līmi. Paklāja 
biezums ir 5,5 mm vai DITRA-HEAT-DUO 
paklājam 7,5 mm. 
 
Polipropilēns nav ilgstoši UV izturīgs. 
Uzglabājot sargāt no ilgstošas, intensīvas 
saules staru iedarbības. 

 
Materiāla īpašības un pielietojums: 
DITRA-HEAT ir nerūsējošs, stiepjams un 
plaisas pārklājošs. Tam ir liela izturība pret 
ūdens šķīdumu, sāļu, skābju un sārmu, 
daudzu organisko šķīdinātāju, alkohola un 
eļļas iedarbību. Materiāla ūdens tvaiku 
difūzijas blīvums ir relatīvi augsts. Materiāls 
ir fizioloģiski drošs. 
Atsevišķi jāpārbauda noturība attiecībā uz 
speciālām objektam specifiskām slodzēm, 
pierakstot/atzīmējot vēlamo koncentrāciju, 
temperatūru un iedarbības ilgumu. 
Uz DITRA-HEAT pareizi uzklāti flīžu segumi, 
pa to staigājot ar cietiem apaviem vai 
klaudzinot ar cietu priekšmetu, var atbalstot 
tukšuma skaņu. 
DITRA-HEAT savienojumā ar apkures 
kabeļiem grīdas / sienas sildīšanai ir atļauts 
izmantot tikai iekštelpās. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Piezīme. 
 
Uz DITRA-HEAT izmantotajai flīžu līmei un 
segumam jābūt piemērotam pielietošanas 
vietai un jāatbilst izvirzītajām prasībām. 
Klājot pret mitrumu jūtīgus seguma 
materiālus (piemēram, dabīgo akmeni vai 
mākslīgo sveķu plāksnes) un pamatnes 
mitruma gadījumos (piemēram, nesen 
ieklāti kloni), DITRA-HEAT jāizmanto kā 
hidroizolāciju. Paklāja savienojuma vietas 
nošpaktelē ar blīvēšanas līmi KERDI-
COLL-L un pārlīmē ar vismaz 12,5 cm platu 
KERDI-KEBA blīvējošo lentu. 
Dažreiz darbu veikšanai ieteicams izmatot 
ātri cietējošas flīžu līmes. 
Uz seguma materiāla piegādes ceļiem 
DITRA-HEAT aizsardzības nolūkos 
jānosedz ar dēļiem vai koka plāksnēm. 
 
Norādes par deformācijas šuvēm: 
Kustīgās deformācijas šuves no pamatnes ir 
jāpārnes uz DITRA-HEAT paklāju. 
Elektriskais apkures kabelis nedrīgst šķērsot 
deformācijas šuves. Atbilstoši kustīgās 
deformācijas šuves jāpārnes arī uz flīžu 
segumu. Citādi, liela izmēra seguma 
virsmas virs DITRA-HEAT paklāja jāsadala 
atsevišķos laukumos. 
Mēs rekomendējam, seguma sadalīšanai 
mazākos laukumos, izmantot piemērotus 
DILEX sērijas profilus. 
Virs būvju konstrukciju deformācijas šuvēm, 
atkarībā no vēlamās kustības, ieteicams 
izmantot piemērotus DILEX-BT vai DILEX-
KSBT sērijas profilus. 
Seguma malās, piemēram, pie 
augšupejošajām būvkonstrukcijām vai 
sienas pieslēgumiem segums nedrīkst 
pieskarties konstrukcijām. Malu šuvēm 
jāatbilst tehniskajiem noteikumiem un tām 
jābūt pietiekoši platām lai novērstu seguma 
iespīlēšanos. Šo šuvju apdarei mēs 
rekomendējam izmantot atbilstošus DILEX 
sērijas profilus. 

 
 
 
 

Funkciju apraksts: 
 
a) Seguma atdalīšana no pamatnes 
DITRA-HEAT atdala segumu no pamatnes 
un tādējādi neitralizē spriegumu starp 
pamatni un flīžu segumu, kas rodas dažādu 
formas izmaiņu rezultātā. Bez tam tiek 
pārklātas sprieguma radītās plaisas 
pamatnē un novērsta to rašanās flīžu 
segumā. 
 
b) Hidroizolācija 
DITRA-HEAT un DITRA-HEAT-DUO ir 
ūdensnecaurlaidīgs polipropilēna paklājs ar 
relatīvi augstu ūdens tvaiku difūzijas 
pretestību. Pareizi apstrādājot paklāja 
salaiduma vietas, sienas-grīdas 
savienojumus un komunikāciju izvadus, 
DITRA-HEAT un DITRA-HEAT-DUO 
iespējams izmantot arī kā sertificētu 
hidroizolāciju zem flīžu segumiem, atbilstoši 
Vācijā spēkā esošajam DIN 18534 
standartam hidroizolācijas ierīkošanai 
(ūdens slodzes klasēm : W0-I līdz W3-I*). 
DITRA-HEAT un DITRA-HEAT-DUO 
materiālam ir izsniegts arī vispārējs Vācijas 
būvinspekcijas sertifikāts (abP). Materiāls 
atbilst Vācijas Centrālās būvasociācijas 
(ZDB) prasībām ūdens slodzes klasēm 0 
līdz B0, kā arī A. 
DITRA-HEAT un DITRA-HEAT-DUO 
paklājam piešķirts ETA = Eiropas tehniskais 
novērtējums, un tas atbilst Eiropas 
tehniskajam standartam ETAG 022 “Sienu 
un grīdu hidroizolāciju mitrās zonās”. 
Paklājiem ir CE marķējums. 
Vietās, kur jāveic CE prasībām atbilstoša 
hidroizolācijas ierīkošana, vai saskaņā ar 
abP (vispārīgais būvinspekcijas pārbaudes 
sertifikāts), jāizmanto tikai sistēmā 
pārbaudītas flīžu līmes. Atbilstošos testa 
sertifikātus izsniedz pēc atsevišķa 
pieprasījuma. 
Tādējādi DITRA-HEAT un DITRA-HEAT-
DUO aizsargā apakšējās konstrukcijas no 
mitruma kaitējuma, kā arī agresīvo vielu 
ietekmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ja nepieciešams, varat pieprasīt Vācijā 
spēkā esošu būvuzraudzības atļauju un 
atbilstošu sertifikātu šīs hidroizolācijas 
izmantošanai. Ievērojiet tur norādītos 
materiālus un iestrādes noteikumus!. 
 

 



 

6.4 DITRA-HEAT 
 
 
 
 
 
c) Slodzes sadalījums (spiediena 
izlīdzināšana): 
 
Flīžu formātam jābūt vismaz 5 x 5 cm un ar 
minimālo biezumu 5,5 mm. DITRA-HEAT 
novada kustības slodzi, kas izdarīta uz flīžu 
segumu. Pateicoties ar līmjavu aizpildītajiem 
padziļinājumiem slodze tiek tieši novadīta uz 
pamatni. Līdz ar to flīžu segums, kas klāts 
uz DITRA-HEAT, atbilstoši iztur ļoti lielas 
slodzes. 
Gadījumos, ja paredzama liela satiksmes 
slodze (piemēram, rūpniecības zonās), 
flīzēm jābūt izmantošanas veidam 
atbilstošam biezumam un spiediena 
izturībai. 
Stipras noslodzes zonās flīzēm pilnīgi 
jāpieguļ virsmai, bez līmju tukšumiem. 
DITRA-HEAT-DUO, ar 2 mm biezo speciālo 
izolācijas materiālu aizmugurē, var izmantot 
vietās ar slodzi līdz 3 kN / m². Tas ir 
privātais un vieglais komerciālais sektors 
(dzīvojamās ēkas, biroju un administratīvās 
telpas, restorāni, viesnīcas, konferenču 
zāles, slimnīcu telpas un palātas utt.). Gan 
uz DITRA-HEAT, gan uz DITRA-HEAT-DUO 
jāizvairās no sitiena slodzēm ar cietiem 
priekšmetiem pa keramikas segumiem. Flīžu 
malu izmēriem jābūt vismaz 5 x 5 cm. 
 
d) Saķere: 
 
DITRA-HEAT paklāju pie pamatnes 
nostiprina stingri iespiežot līmes kārtā, 
tādejādi tiek nodrošināta laba saķere starp 
flīžu segumu un pamatni. DITRA -HEAT var 
izmantot arī sienām. 
 
e) Siltuma izolācija: 
DITRA-HEAT-DUO paklāja aizmugurējā 
pusē ir rūpnieciski pielīmēts 2 mm biezs 
izolācijas materiāls, kas papildus saķerei ar 
flīžu līmi samazina trieciena skaņu, kā arī 
nodrošina ātrāku un efektīvāku seguma 
uzsildīšanu. 
 
 

 
 
 
 
f) Skaņas izolācija: 
 
Uzstādot DITRA-HEAT-DUO, tika noteikts 
trieciena skaņas uzlabojuma indekss (ΔLW) 
13 dB (saskaņā ar DIN EN ISO 10140). 
Faktiskais skaņas izolācijas uzlabojums 
attiecīgajā konstrukcijā ir atkarīgs no 
vietējiem apstākļiem un var atšķirties no šīs 
vērtības. Tāpēc noteiktās testa vērtības 
nevar piemērot visām būvlaukuma 
situācijām. 
 
 

Piemērotas pamatnes zem-
DITRA-HEAT. 
 
Pamatnes, uz kurām tiks klāts DITRA-
HEAT paklājs jāpārbauda, vai tās ir 
līdzenas, stabilas, tīras un sader ar šo 
materiālu. Saķeri traucējošas kārtas 
jānotīra no virsmas. Pirms DITRA-HEAT 
ieklāšanas izlīdzina nelīdzenās vietas un 
kritumus vai paaugstinājumus. Visi 
nepieciešamie darbi pamatnes 
sagatavošanai un izlīdzināšanai jāveic 
pirms paklāja uzstādīšanas. 
Lai nodrošinātu efektīvu un ekonomisku 
grīdas apsildīšanu, zem paklāja ir 
jāuzstāda siltumizolācija, it īpaši, ja to klāj 
grīdās uz grunts vai virs neapsildāmām 
telpām. 
Lai panāktu ātrāku seguma sildīšanu 
neapsildāmās grīdas pamatnes 
konstrukcijās, mēs rekomendējam 
izmantot DITRA-HEAT-DUO ar 
siltumizolācijas īpašībām vai kā izolācijas 
slāni izmantot KERDI-BOARD (sīkāku 
informāciju atradīsiet Tehniskajā 
aprakstā 12.1). 
 
Betons: 
Betons rukšanas dēļ ir pakļauts ilgstošām 
formas izmaiņām. Bez tam betonam un 
spriegotam betonam formas izmaņu dēļ 
rodas papildus iekšējais spriegums. 
Radušais spriegums starp betonu un 
flīzēm tiek uzņemts DITRA-HEAT 
paklājā, tā ka flīzes var klāt tūlīt pēc 
nepieciešamās betona cietības 
sasniegšanas. 
 
Cementa klons: 
Cementa kloniem pirms flīžu ieklāšanas 
jābūt vismaz 28 dienas veciem un 
mitruma saturam jābūt mazākam par 2 
CM %. Jo īpaši peldošie kloni vai 
apsildāmie kloni kalpošanas laikā zem 
slodzes un temperatūras maiņas 
rezultātā tiek pakļauti deformācijai un 
plaisu veidošanās riskam. 
 

 
 
 
 
Izmantojot DITRA-HEAT paklāju, flīzes var 
klāt uz svaiga cementa klona, tiklīdz tas ir 
staigājams. Ja kalpošanas laikā pamatnē 
rodas plaisas un līmeņa deformācijas, 
DITRA-HEAT paklājs tās neitralizē un tās 
netiek pārnestas uz flīžu segumu. 
 
Kalcija sulfāta klons: 
Kalcija – sulfāta klons (anhidrīta klons) pirms 
flīžu klāšanas nedrīkst uzrādīt vairāk par 0,5 
CM % atlikušā mitruma. Izmantojot DITRA-
HEAT paklāju flīžu segumu uz šāda veida 
kloniem var klāt jau pie 2 CM % atlikušā 
mitruma. 
Ja nepieciešams klons ir jāapstrādā 
atbilstoši noteikumiem un ražotāja 
rekomendācijām (slīpēt, gruntēt). DITRA-
HEAT pie klona tiek nostiprināts ar kristāliski 
cietējošām vai citām piemērotām flīžu 
līmēm. Kalcija – sulfāti kloni ir ļoti jūtīgi pret 
mitrumu, tāpēc tie ir jāsargā, piemēram, no 
flīžu līmes pagatavošanai pievienotā ūdens 
(īpaši liela un super liela flīžu formāta 
gadījumos). DITRA-HEAT aizsargā klonu no 
šī mitruma kaitīgās ietekmes. 
 
Apsildāmais klons: 
Tāpat kā uz parastiem cementa vai kalcija 
sulfāta kloniem, DITRA-HEAT var klāt arī uz 
apsildāmajiem šāda veida kloniem. 
Izmantojot DITRA-HEAT paklāju, grīdas 
seguma konstrukcijas var apsildīt jau pēc 7 
dienām pēc to izgatavošanas. Sākot no +25o 
apkures ūdens temperatūras, to ik dienas 
var paaugstināt par maksimāli 50 C, līdz 
vēlamajai izmantojamajai apkures ūdens 
temperatūrai, maksimāli +400 C. 
Piezīme: 
Uzstādot DITRA-HEAT paklāju virs siltajām 
grīdām, pastāv iespēja individuālai, daļējai 
sildīšanai neatkarīgi no centrālās apkures. 
Tas nozīmē, ka tā sauktajā pārejas periodā 
pamata grīdas apkuri var pilnībā izslēgt. 
DITRA-HEAT-DUO paklāju tā 
siltumizolācijas pamatnes īpašību dēļ nav 
ieteicams izmantot virs siltajām grīdām. 
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Variants A 
 

 
Variants B 
 

 
Iebūves piemērs: Siena, ierobežojošais 
profils QUADEC 
 

 
Iebūves piemērs: Siena, ierobežojošais 
profils DESIGNLINE RONDEC 
 
Piezīme par DITRA-HEAT uzstādīšanu uz 
sienām: 
Lai labāk identificētu apsildāmo sienas 
laukumu (lai nejauši netiktu ieurbts apkures 
kabelī), mēs rekomendējam optiski izcelt šīs 
zonas ar Schlüter dekoratīvo profilu, 
piemēram, RONDEC, QUADEC vai 
DESIGNLINE palīdzību. 
Uz sienām apsildāmajiem sienu zonu malu 
garumam jābūt ≥ 3 m. Savienojumu šuvēm 
starp zonām jābūt pastāvīgi elastīgām, zonu 
malu garuma izmaiņu dēļ. 
 

 
 
 
 
Sintētiskie segumi un krāsotas virsmas: 
Virsmām jābūt pilnīgi stabilām un tā 
apstrādātām, lai veidotos saķere ar 
piemērotu līmi, kurā var nostiprināt DITRA-
HEAT paklāju. Pirms darbu uzsākšanas 
jāpārbauda līmes saderību ar pamatni un 
DITRA-HEAT paklāju. 
 
Kokšķiedru un kokskaidu plāksnes: 
Šie materiāli mitruma iedarbībā īpaši tiek 
pakļauti deformācijai (to var izraisīt arī 
svārstīgs gaisa mitrums). Tāpēc ieteicams 
izmantot presētās plāksnes, kas pirms tam ir 
impregnētas. Plāksnes var izmantot kā 
pamatni sienām vai grīdām iekštelpās. 
Plākšņu biezumu izvēlas tā, lai tās kopā ar 
piemērotu nesošo kostrukciju būtu 
pietiekami stabilas un nelocītos. 
Plākšņu piestiprināšanu veic ar skrūvēm 
atbilstoši nelielos attālumos. Salaidumus 
veido ierievis un rieva ko salīmē. Pie 
robežojošām būvdaļām jāievēro apmēram 
10 mm platas malas šuves. DITRA-HEAT 
neitralizē radošos spriegumu un novērš 
mitruma ietekmi uz pamatni. 
 
Koka dēļu grīdas: 
Uz pietiekami stabiliem saskrūvētiem koka 
dēļiem var klāt flīžu segumu. Pirms DITRA-
HEAT paklāja ieklāšanas, koka pamatnei 
jābūt ar līdzsvarotu mitruma saturu. Tomēr 
šeit lieliski sevi ir pierādījusi uzklāta papildus 
kārta no kokšķiedru vai kokskaidu plāksnēm. 
Nelīdzenas grīdas vispirms izlīdzina, veicot 
piemērotus izlīdzināšanas pasākumus. 
 
Mūris / Jauktas pamatnes: 
Aizpildīts mūris no ķieģeļiem, smilšakmeņa, 
gāzbetona vai tamlīdzīgas pamatnes ir 
pilnībā piemērotas DITRA-HEAT uzklāšanai. 
Nelīdzenās vietas pirms tam jāizlīdzina. 
Restaurējot, pārbūvējot un piebūvējot bieži 
rodas pamatnes no dažādiem materiāliem, 
kuru robežvirsmās deformācijas dēļ rodas 
plaisas. Izmantojot DITRA-HEAT pamatnē 
radušās plaisas un spriegums netiek 
pārnests uz flīžu segumu. 
 
Ģipša apmetums: 
Ģipša pamatnēm jābūt sausām, pēc 
nepieciešamības tās vispirms jānogruntē. 
DITRA-HEAT pielīmē ar kristāliski cietējošu 
vai citu piemērotu flīžu līmi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Iestrāde. 
 
Elektroinstalāciju drīkst veikt tikai sertificēts 
elektriķis (EN 60335-1). Sildīšanas kabelis ir 
jānodrošina ar visu polu automātu ar vismaz 
3 mm kontakta atvēruma platumu vienam 
polam. Katrs sildelementa ekrāns ir 
jāiezemē saskaņā ar vietējiem 
elektroinstalācijas noteikumiem un 
jāpieslēdz atlikuma strāvas ierīcei (RCD). 
Strāvas noplūdes automāta iedarbināšanas 
nomināls IΔN ≤ 30 mA. 
Sīkāka informācija par apkures kabeļa vai 
regulātora uzstādīšanu un programmēšanu 
ir pieejama instrukcijās, kas pievienotas 
sildīšanas kabelim vai regulatoram. 
 
Temperatūras sensora novietošana. 
 
Variants A: Grīdas sensors ir novietots tieši 
DITRA-HEAT atdalīšanas paklājā. Tā kā 
grīdas sensors tiek iestrādāts tieši flīžu 
līmes kārtā, bojājuma gadījumā to vairs 
nevar aizstāt ar citu. Montāžas laikā ir 
jāparedz rezerves sensors (regulatora 
piegādes komplektā ietilpst otrs sensors kā 
rezerves sensors). Sensori jānovieto vidū 
starp divām elektriskā sildīšanas kabeļa 
cilpām. 
Variants B: Temperatūras regulatora grīdas 
sensors ar gala uzmavu ir novietots tieši 
grīdā zem atdalīšanas paklāja DITRA-
HEAT. DITRA-HEAT atdalīšanas paklājs 
netiek pārtraukts zonā virs sensora. Sensors 
tiek ievirzīts caur aizsargcauruli 
(aizsargcaurule un sensora uzmava ir 
pieejami komplektā ar preces kodu: DH EZ 
S1). 
Lai nodrošinātu optimālu temperatūras 
pāreju no sildāmās virsmas uz sensoru, 
starp sensora apvalku un DITRA-HEAT 
paklāju nedrīkst būt siltumizolācijas 
materiāls (piemēram, DITRA-HEAT-DUO). 
Šajā gadījumā izolācija jāpārtrauc sensora 
zonā. 

 
Piezīme: 
Pirms sensoru iestrādes līmes kārtā 
nepieciešams izmērīt pretestības vērtības, 
piemēram, ar kabeļa testera DITRA-HEAT-
E-CT palīdzību un salīdzināt ar vērtībām, 
kas uzrādītas regulātora instrukcijā. 
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p 3 

 
p. 4 

 
 

 
DITRA-HEAT-E-CT kabeļu testeris 
 

 
p. 6a 

 
p 6b 

 

 
 
 
 
 

 
1. Pamatni atbrīvo no saķeri traucējošām 

sastāvdaļām. Tai jābūt stabilai, 
nedrūpošai un līdzenai. Nepieciešamie 
pamatnes izlīdzināšanas darbi jāveic 
pirms DITRA-HEAT paklāja ieklāšanas. 

2. Līmi, ar ko tiek nostiprināts DITRA-
HEAT paklājs, jāizvēlas atkarībā no 
pamatnes veida. Līmei jābūt labai 
saķerei ar pamatni un tai mehāniski 
jāsastiprinās ar DITRA-HEAT paklāja 
aizmugurējā pusē rūpnieciski pielīmēto 
audumu. Uz lielākās daļas pamatņu 
izmantojamas hidrauliski cietējošas 
flīžu līmes. Materiālu saderību 
pārbauda pirms darbu veikšanas. Flīžu 
līmēšanai ar malu garumu ≥ 30 cm 
ātrākai žūšanai un līmes cietēšanai 
rekomendējam izmantot ātri cietējošās 
līmes ar pilnīgu ūdens kristalizāciju. 

3. Līmi uz pamatnes uzklāj ar 6 x 6 mm 
zobu izmēra flīzēšanas špakteļlāpstiņu. 
Sienu zonā ieteicams izmantot DITRA-
HEAT paklāju plāksnēs. 

4. Iepriekš pēc izmēra piegrieztās DITRA-
HEAT paklāja joslas ar pilnu virsmu 
iegulda svaigi uzklātajā līmes kārtā un 
nekavējoties piespiež ar rīvdēli vai 
smagu veltnīti. Ievērojiet līmes vaļējo 
laiku (plēvītes veidošanās laiku)! 
Lietderīgi DITRA-HEAT jau izklājot 
pareizi izkārtot un pēc tam nospiest. 
Vieglākai iestrādei ieteicams darbus 
veikt divatā. Sakarā ar flīžu līmes 
stiprības pakāpenisko pieaugumu uz 
sienām ieteicams līmēt DITRA-HEAT 
paklāju, kas tiek piegādāts plāksnēs. 
Atsevišķās sloksnes klāj vienu pie 
otras, veidojot salaiduma līniju bez 
pārlaidumiem. Obligāti, regulāri 
pārbaudiet vai līme ir iespiedusies 
audumā.

 
 
 
 
 

5. Lai novērstu ieklātā DITRA-HEAT 
paklāja bojājumus vai atlipšanu no 
pamatnes, ieteicams nosegt to ar 
dēļiem (piemēram, staigāšanai un 
materiālu transportēšanai), tādējādi 
pasargājot to no mehāniskas 
pārslodzes. 

 
 
Elektriskā apsildes kabeļa montāža: 
 
6a. Grīdas virsmās elektriskā apsildes 

kabeļa montāžu var sākt uzreiz pēc 
DITRA-HEAT paklāja pielīmēšanas. 
Vieglākai kabeļa montāžai var izmantot 
apmetēja rīvdēli vai cietu rullīti. Sienu 
virsmām kabeļa montāžu var sākt pēc 
līmes, ar ko pielīmēts DITRA-HEAT 
paklājs, sacietēšanas. 

 Elektriskie apsildes kabeļi nedrīkst 
saskarties vai krustoties.  

6b. Elektriskā apsildes kabeļa galam ir 
jānodrošina atbilstošs padziļinājums. 
 
Piezīme: DITRA-HEAT-E-CT kabeļa 
testeri izmantojiet, lai nepārtraukti visā 
uzstādīšanas procesā mērītu DITRA-
HEAT-E-HK elektrisko apsildes kabeļu 
pretestību. Bojājuma gadījumā testeris 
brīdina ar skaņas signālu. 

 
7. Grīdām: 

Paklājā izvietoto izciļņu attālums ir 3 cm. 
Elektriskā apsildes kabeļa uzstādīšanas 
solis grīdām ir: 
• 9 cm (ik pēc katra trešā izciļņa, 
kas atbilst 136 W/m2 jaudai), un tos 
nedrīkst novietot tuvāk. 
Mazāks kabeļa montāžas solis, it īpaši 
grīdās, var izraisīt pārkaršanu un novest 
pie bojājumiem. Kabeļa ieklāšanas laikā 
pārliecinieties, lai kabeļi netiktu ieklāti ar 
mazāku soli. 

 
8. Sienām: 

Elektriskā apsildes kabeļa montāžas soli 
sienās var izvēlēties atkarībā no 
pieejamās platības, vēlamās virsmas 
temperatūras un nepieciešamās 
apkures jaudas: 
• 6 cm (ik pēc katra otrā izciļņa, kas 
atbilst 200 W/m2 jaudai) vai 
• 9 cm (ik pēc katra trešā izciļņa, 
kas atbilst 136 W/m2 jaudai). 
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9. Pārejas vieta no apsildes kabeļa 

sildelementa daļas uz auksto pieslēguma 
daļu ir marķēta ar uzlīmi "pāreja / 
savienojums", kā parādīts attēlā. Uz 
savienojuma uzlīmes tiek lietots teksts 
"KALT / COLD". Šis aukstais pieslēguma 
kabelis (4 m) jāizvelk tieši uz sadales 
kārbu vai līdz temperatūras regulātoram. 
Aukstais pieslēguma vads var būt 
maksimāli saīsināts līdz 1,00 m 
garumam. Apsildes kabeļa sildelementa 
saīsināšana nav atļauta. 

10. Pēc elektriskā apsildes kabeļa montāžas 
un pārbaudīšanas atbilstoši DITRA-
HEAT-E montāžas instrukcijai var klāt 
flīzes, izmantojot klājumam atbilstošu 
flīžu līmi. Vienā piegājienā nepieciešams 
aizšpaktelēt paklāja padziļinājumus ar 
flīzēšanas špakteļlāpstiņas gludo pusi 
(sildīšanas kabelim un kabeļa uzmavām 
jābūt pilnībā nosegtām ar flīžu līmi) un 
uzreiz uzklāt nepieciešamā biezuma flīžu 
līmes kārtu izmantojot flīzēšanas 
špakteļlāpstiņu ar atbilstoša izmēra 
zobiem. Līmes kārtā flīzes jāiespiež 
pilnībā. Īpaši svarīga flīžu iespiešana uz 
pilnas virsmas ir ja paredzama liela 
mehāniska seguma noslodze. Flīzēšanas 
špakteļlāpstiņas zobu lielums un forma ir 
atkarīga no flīžu formāta. Ievērot līmes 
atvērto laiku (plēvītes veidošanās laiks)! 

11. Deformācijas šuves (lauku robežšuves, 
malu un sprieguma šuves jāveido 
atbilstoši šajā tehniskā apraksta lapā 
veiktajām norādēm). 
 

 

 
 
 
 

 
Montāžas solis 9 cm – ap katru 3 izcilni 
 

 
Montāžas solis 6 cm – ap katru 2 izcilni 
 
 

 
p 9 
 

 
 
 
 

 
Grīdas-sienas savienojums izmantojot 
DILEX-RF profilu. 
 
 
Piezīme: Kopā ar DITRA-HEAT iestrādātajai 
flīžu līmei un segumam jābūt piemērotam 
pielietošanas vietai un jāatbilst izvirzītajām 
prasībām. DITRA-HEAT apkuri pirmo reizi 
drīkst ieslēgt tikai 7 dienas pēc sistēmas 
ierīkošanas darbu pabeigšanas. 
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Hidroizolācijas ierīkošana ar 
DITRA-HEAT paklāju. 
 
Pareizi apstrādājot paklāja joslu salaiduma 
vietas, sienas-grīdas savienojumu un 
komunikāciju izvadus, DITRA-HEAT 
iespējams izmantot arī kā sertificētu 
hidroizolāciju zem flīžu segumiem. 
DITRA-HEAT materiālam ir izsniegts 
vispārējs būvinspekcijas sertifikāts (abP). 
Materiāls atbilst Vācijas Centrālās 
būvasociācijas (ZDB) prasībām ūdens 
slodzes klasēm 0 līdz B0, kā arī A. 
DITRA-HEAT atbilst Eiropas tehniskajam 
standartam ETAG 022 “Sienu un grīdu 
hidroizolācija mitrās zonās” un piešķirts ETA 
= Eiropas tehniskais novērtējums un CE 
marķējums. 
Vietās, kur jāveic CE prasībām atbilstoša 
hidroizolācijas ierīkošana, vai saskaņā ar abP 
(vispārīgais būvinspekcijas pārbaudes 
sertifikāts), jāizmanto tikai sistēmā 
pārbaudītas flīžu līmes. Atbilstošos testa 
sertifikātus izsniedz pēc atsevišķa 
pieprasījuma. 
DITRA-HEAT aizsargā apstrādājamo virsmu 
no mitruma un agresīvu vielu bojājumiem. 
Paklāja savienojuma vietas nošpaktelē ar 
blīvēšanas līmi KERDI-COLL-L un pārlīmē ar 
vismaz 12,5 cm platu KERDI-KEBA blīvējošo 
lentu. 
Sienu / grīdas savienojumu vietās uz DITRA-
HEAT, kas pielīmēta pie grīdas pamatnes, 
tiek pielīmēta puse atbilstoša platuma KERDI-
KEBA blīvējošās lentas. Otra lentas puse tiek 
pielīmēta pie sienas virsmas. 
Blīvējošo lentu minimālajam katras puses 
līmēšanas platumam jābūt vismaz 5 cm. 
Arī savienojumu vietas ar stabili stāvošiem 
iebūvētiem elementiem, piemēram, durvīm, 
logiem, kas izgatavoti no metāla, koka vai 
plastmasas ir apstrādājamas ar KERDI 
blīvēšanas lentu. 

 
 
 
 

 
 
Šeit ieteicams izmantot KERDI-FIX montāžas 
līmi, ko uzklāj uz iebūvēto daļu līmēšanai 
paredzētās virsmas. Atlikusī blīvēšanas 
lentas daļa pie DITRA-HEAT paklāja tiek 
pielīmēta ar KERDI-COLL-L blīvējošo līmi. 
KERDI-FIX piemērotība konkrētajam 
materiālam jāpārbauda katrā gadījumā 
atsevišķi. 
Uz kustīgajām deformācijas šuvēm vai ēku 
konstrukciju deformācijas šuvēm DITRA-
HEAT ir jāsadala un salaiduma vietās 
jāuzlīmē KERDI-FLEX elastīgo blīvēšanas 
lentu. 
Tieši tāpat arī kustīgās malu un pieslēguma 
šuvju blīvēšanai ir jāizmanto KERDI-FLEX 
elastīgo blīvēšanas lentu. Kā alternatīvu var 
izmantot arī KERDI lentu, tikai ar lentu ir 
jāizveido piemērota cilpa kustību 
kompensācijai. Elektriskie apsildes kabeļi 
nedrīkst šķērsot deformācijas šuves. 
 
Piebilde par grīdas notekām: 
KERDI-DRAIN un KERDI-LINE grīdas 
notekas ir īpaši izstrādātas, lai tās viegli un 
ātri savienojamas ar telpas hidroizolāciju, 
veidojot vienotu sistēmu. DITRA-HEAT 
paklāju ar grīdas notekām ļoti ātri un droši var 
savienot izmantojot KERDI manšetes. 
 
Temperatūras regulātors: 
DITRA-HEAT-E-HK elektriskās apsildes 
kabeļus drīkst izmantot sistēmā tikai ar 
DITRA-HEAT-E temperatūras regulātoriem. 
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Sistēmas produkti: 
 

 
 
 
 

DITRA-HEAT-MA 
Plāksne 

 

DITRA-HEAT-MA   
0,80 x 0,98 = 0,78 m2 

 
 
 
 
 
 
 

DITRA-HEAT-DUO-MA 
Plāksne 

 

DITRA-HEAT-DUO-MA 
0,80 x 0,98 = 0,78 m2 

 
 

 
 
 
 

DITRA-HEAT 
Rullis 

 

DITRA-HEAT   
12,76 x 0,98 = 12,5 m2 

 
 
 
 
 
 
 

DITRA-HEAT-DUO 
Rullis 

 

DITRA-HEAT-DUO 
10,2 x 0,98 = 10,0 m2 

 
 

 
 

 

* Pretestības pielaide -5% / + 10% pie +20oC ** Izmantošanai tikai uz sienām 
 

Tehniskie dati  
Elektriskās apsildes kabelis 

 

 REG-Nr. 8883 

Nominālais spriegums 230 volti 
Jauda 136 W/m2 (montāžas solis katrs 3. izcilnis ≙ 9 cm) 

 200 W/m2 (montāžas solis katrs 2. izcilnis ≙ 6 cm) 

Pieslēguma kabeļa garums 1x 4,00 m 
Min. uzstādīšanas temperatūra 5oC 
Min. liekšanas rādiuss 6 x dA 
Pretestības novirze -5 % / +10 % bei 20 °C 
VDE-sertifikāts IEC 60800 Class M1 
Aukstā-/siltā kabeļa pāreja bez šuvēm 
Izolācija Fluoroplastika 
IP klase IPX7 

  

DITRA-HEAT-E-HK 

Elektriskās apsildes kabelis 

Art-Nr. m 
Apsildāmā 
platība m2 
136 W/m2 

Apsildāmā 
platība m2 

200 w/m2 ** 
Vati 

Kopējā 
pretestība * 

DH EH K 4 4,00 0,40 0,25 50 1058,00 

DH EH K 6 6,76 0,60 0,43 85 626,00 

DH EH K 12 12,07 1,10 0,70 150 352,67 

DH EH K 17 17,66 1,60 1,00 225 235,11 

DH EH K 23 23,77 2,20 1,50 300 176,33 

DH EH K 29 29,87 2,70 1,80 375 141,07 

DH EH K 35 35,97 3,30 2,20 450 117,56 

DH EH K 41 41,56 3,80 2,60 525 100,76 

DH EH K 47 47,67 4,40 2,90 600 88,17 

DH EH K 53 53,77 5,00 3,30 675 78,37 

DH EH K 59 59,87 5,50 3,70 750 70,53 

DH EH K 71 71,57 6,60 4,40 900 58,78 

DH EH K 83 83,77 7,70 5,10 1050 50,38 

DH EH K 95 95,47 8,80 5,90 1200 44,08 

DH EH K 107 107,67 10,00 6,60 1350 39,19 

DH EH K 136 136,16 12,70 8,40 1700 31,12 

DH EH K 164 164,07 15,00 10,00 2050 25,80 

DH EH K 192 192,27 17,70 11,80 2400 22,04 

DH EH K 216 216,27 20,00 13,20 2700 19,59 

DH EH K 244 244,37 22,70 15,10 3050 17,34 
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DITRA-HEAT-E-R / -R-WIFI*: 
Sienu un grīdas temperatūras regulātors ar 
- Krāsainu, skārienjūtīgu ekrānu 5,1 cm (2 “) 
- Istabas iestatījumiem pēc izvēles 
- Mehānisku galveno slēdzi 
- Diviem grīdas sensoriem, otrs kā rezerves sensors 
- Displeja aizmugurējais apgaismojums 
- Iepriekš iestatītas un regulējamas taimera programmas 
- Enerģijas patēriņš uz displeja 
- Maināmas valodas 
- Savietojams ar Eiropas integrētajām slēdžu kopām 5,5 x 5,5 cm 
- 16A pieslēgšanas jauda ≙ ar 230 V: 3680 W 
- Krāsa RAL 9003 
* integrēta Wi-Fi funkcija bezvadu tālvadībai, izmantojot lietotni “Schlüter-HEAT-Control” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DITRA-HEAT-E-R / -R3: 
Sienu un grīdas temperatūras regulātors ar 
- Krāsainu, skārienjūtīgu ekrānu 8,9 cm (3,5 “) 
- Istabas iestatījumiem pēc izvēles 
- Mehānisku galveno slēdzi 
- Diviem grīdas sensoriem, otrs kā rezerves sensors 
- Displeja aizmugurējais apgaismojums 
- Iepriekš iestatītas un regulējamas taimera programmas 
- Enerģijas patēriņš uz displeja 
- Maināmas valodas 
- 16A pieslēgšanas jauda ≙ ar 230 V: 3680 W 
- Krāsa RAL 9003 
* integrēta Wi-Fi funkcija bezvadu tālvadībai, izmantojot lietotni “Schlüter-HEAT-Control” 
 
 

DITRA-HEAT-E-R4: 
Analogs sienu un grīdas temperatūras regulātors ar: 
- Mehānisku galveno slēdzi 
- Temperatūras kontrole izmantojot ārēju taimeri 
- Diviem grīdas sensoriem, otrs kā rezerves sensors 
- Integrētas standarta komutācijas programmas 
- Savietojams ar Eiropas integrētajām slēdžu kopām 5 x 5 cm  

(ar slēdžu kopām 5,5 x 5,5 cm izmantojot adapteri) 
- 16A pieslēgšanas jauda ≙ ar 230 V: 3680 W 
- Krāsa RAL 9010 
 
 
 
 
 

DITRA-HEAT-E-ZS 

Temperatūras devēja montāžas komplekts: 
• Aizsargcaurule sensora kabelim (2,5 m) 
• Alumīnija sensora uzmava 
• Zemapmetuma sadales kārba 
 
 
 
 

 
Art.-Nr.: DH E RT5 / BW 

 

Art.-Nr.: DH E RT2 / BW 

 
 
 
 

 

Art.-Nr.: DH E RT3 / BW 

 
 
 
 

 

Art.-Nr.: DH E RT4 / BW 
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Komplekti grīdām un sienām 
 
 

DITRA-HEAT-E-S 

sastāv no: 
● DITRA-HEAT-E-R temperatūras 

regulātora ar skārienjūtīgo ekrānu    
* vai DITRA-HEAT-E-R-WIFI 
ar diviem temperatūras devējiem; 

● DITRA-HEAT-E-HK elektriskā 
apsildes kabeļa apsildāmam 
laukumam (ik pēc katra trešā izciļņa, 
kas atbilst 136 W/m2 jaudai); 

● DITRA-HEAT-MA paklāja plāksnēm; 
● 2. zemapmetuma sadales kārbām; 
● Caurule 3 m. 
 
 
 
 
 

Komplekti sienām 

 
 

DITRA-HEAT-E-WS 

sastāv no: 
● DITRA-HEAT-E-R temperatūras 

regulātora ar skārienjūtīgo ekrānu    
* vai DITRA-HEAT-E-R-WIFI 
ar diviem temperatūras devējiem; 

● DITRA-HEAT-E-HK elektriskā 
apsildes kabeļa apsildāmam 
laukumam (ik pēc katra otrā izciļņa, 
kas atbilst 200 W/m2 jaudai); 

● DITRA-HEAT-MA paklāja plāksnēm; 
● 2. zemapmetuma sadales kārbām; 
● Caurule 3 m. 
 
 

 
 
 

 
 
DITRA-HEAT-E komplekts 
 

DITRA-HEAT-E-S 
Komplekts grīdām un sienām 

DITRA-HEAT-MA DITRA-HEAT-E-HK 
Art.Nr. Art.Nr.* Plāksnņu 

skaits 
Virsmas 

platība m2 
apsildāmā platība m² 
ar 136 W/m² jaudu 

4 3,2 2,2 DH S3 DH RT5 S3 

7 5,4 3,8 DH S1 DH RT5 S1 

10 7,8 5,5 DH S2 DH RT5 S2 

 
 

DITRA-HEAT-E-WS 
Komplekts sienām 

DITRA-HEAT-MA DITRA-HEAT-E-HK 
Art.Nr. Art.Nr.* Plāksnņu 

skaits 
Virsmas 

platība m2 
apsildāmā platība m² 
ar 200 W/m² jaudu 

4 3,1 2,6 DH WS1 DH RT5 WS1 

3 2,3 1,8 DH WS2 DH RT5 WS2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.4 DITRA-HEAT 
 
 
 
 

Komplekti grīdām un sienām ar 
izolācijas kārtu 
 
 

DITRA-HEAT-E-DUO-S 

sastāv no: 
● DITRA-HEAT-E-R temperatūras 

regulātora ar skārienjūtīgo ekrānu    
* vai DITRA-HEAT-E-R-WIFI 
ar diviem temperatūras devējiem; 

● DITRA-HEAT-E-HK elektriskā 
apsildes kabeļa apsildāmam 
laukumam (ik pēc katra trešā izciļņa, 
kas atbilst 136 W/m2 jaudai); 

● DITRA-HEAT-DUO-MA paklāja 
plāksnēm ar izolācijas kārtu; 

● 2. zemapmetuma sadales kārbām; 
● Caurule 3 m. 
 
 
 
 
 

Komplekti sienām 

 
 

DITRA-HEAT-E-DUO-WS 

sastāv no: 
● DITRA-HEAT-E-R temperatūras 

regulātora ar skārienjūtīgo ekrānu    
* vai DITRA-HEAT-E-R-WIFI 
ar diviem temperatūras devējiem; 

● DITRA-HEAT-E-HK elektriskā 
apsildes kabeļa apsildāmam 
laukumam (ik pēc katra otrā izciļņa, 
kas atbilst 200 W/m2 jaudai); 

● DITRA-HEAT-DUO-MA paklāja 
plāksnēm ar izolācijas kārtu; 

● 2. zemapmetuma sadales kārbām; 
● Caurule 3 m. 
 
 

 
 
 

 
 
DITRA-HEAT-E-DUO komplekts 
 

DITRA-HEAT-E-S 
Komplekts grīdām un sienām 

DITRA-HEAT-DUO-MA DITRA-HEAT-E-HK 
Art.Nr. Art.Nr.* Plāksnņu 

skaits 
Virsmas 

platība m2 
apsildāmā platība m² 
ar 136 W/m² jaudu 

2 1,6 1,1 DH D S1 DH D RT5 S1 

3 2,4 1,6 DH D S2 DH D RT5 S2 

4 3,2 2,2 DH D S3 DH D RT5 S3 

5 4 2,7 DH D S4 DH D RT5 S4 

6 4,8 3,3 DH D S5 DH D RT5 S5 

7 5,6 3,8 DH D S6 DH D RT5 S6 

8 6,4 4,4 DH D S7 DH D RT5 S7 

9 7,2 5 DH D S8 DH D RT5 S8 

10 8 5,5 DH D S9 DH D RT5 S9 

 
 

DITRA-HEAT-E-WS 
Komplekts sienām 

DITRA-HEAT-DUO-MA DITRA-HEAT-E-HK 
Art.Nr. Art.Nr.* Plāksnņu 

skaits 
Virsmas 

platība m2 
apsildāmā platība m² 
ar 200 W/m² jaudu 

4 3,1 2,6 DH D S10 DH D RT5 S10 

3 2,3 1,8 DH D S11 DH D RT5 S11 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

6.4 DITRA-HEAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šajā tehniskajā datu lapā ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu zināšanām, labratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi. Daudzas vielas 
un materiālus, ko izmanto būvniecībā, kā arī dažādos būvlaukuma un iestrādes apstākļus, mēs nevaram kontrolēt mēs nevaram uzņemties 
atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Ekspertīze, pareizs profesionālais vērtējums un pareiza izstrādājumu izmantošana ir ilgtermiņa, uzticamu 
celtniecības darbu pamatā. Ja rodas šaubas, jāveic iepriekšēja pārbaude vai jāmeklē tehniskais padoms. Papildus informācijai šajā tehniskajā 
datu lapā jāievēro attiecīgie konkrētā valstī spēkā esošie standarti un noteikumi. Publicējot šo tehnisko datu lapu, visas iepriekšējās datu 
lapas zaudē spēku. 
 
Pašreiz spēkā esošās tehnisko datu lapu versijas un pašreizējās montāžas instrukcijas ir atrodamas vietnē https://www.celtprieks.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIA “Eden Winds Projects”, Gunāra Astras 2 k-1, Rīga, LV-1084 
www.celtprieks.lv; birojs@celtprieks.lv; Tel: 29539195, 29527719 


