
KIPSKROHV 
ĢIPŠA APMETUMS „NAKS KK 75” 
Gaiši tonēta minerālā apmetuma javas maisījums uz ģipša bāzes.  
Piemērots javas uzklāšanai ar apmetuma mašīnu vai manuāli.  
Paredzēts iekšdarbiem. 
  
PIELIETOJUMS 

 Izstrādājums paredzēts sienu, griestu un citu būvkonstrukciju apmetuma veidošanai iekštelpās.  

 Ģipša apmetuma javu izmanto telpās ar normālu mitruma līmeni. 

 Uzklātā apmetuma kārta ir piemērota kā pamatne krāsai un tapetēm. Ja ģipša apmetumu pirms tam pārklāj ar 
mitrumizturīgu grunti (hidroizolācijas masu „Uninaks” vai „Veestopp”), tas var kalpot arī kā pamatne keramiskajām 
flīzēm. 

PAMATNE 
 Apmetuma javu uzklāj jebkura veida mūra un betona virsmām vai agrāk veidota apmetuma kārtai. Kā pamatni var 

izmantot arī ģipša plāksnes un skaidu plates, ja tās iepriekš pārklāj ar grunti.  

 Pamatnei jābūt attīrītai no putekļiem, gružiem u. tml. daļiņām. 
SAGATAVOŠANA 

 Ja nepieciešams, pamatni vispirms var apstrādāt ar mitrumizturīgu grunti. Pirms apmetuma izstrādes gruntējumam 
jāļauj izžūt. 

 Uzklājot javu ar apmetuma mašīnu, vispirms jānoskaidro, kāds ir apmetuma mašīnai piemērotais ūdens daudzums. 

 Uzklājot javu manuāli (ar ķelli), 20 kg maisa saturu sajauc ar 10-12 litriem ūdens. Masu mehāniski vai manuāli 
samaisa, līdz iegūst pilnīgi mitru javu. No viena maisa sausā javas maisījuma var pagatavot apm. 25 litrus javas, kas ir 
pietiekami, lai uzklātu 1 cm biezu apmetuma kārtu  2,5 m2 platībā.  

 Pagatavotajai javai jābūt plastiskai, tā nedrīkst notecēt. 

 UZMANĪBU! Pagatavotā apmetuma java jāuzklāj 20 minūšu laikā. 
ĢIPŠA APMETUMA JAVAS UZKLĀŠANA 

 Apmetumu veidojot , tā kārtas biezums parasti ir 5–15 mm. Apmetumu labojot, kārtas biezums var būt līdz 50 mm.  
 Uzklāšanai izmantojot apmetuma mašīnu, spiedienam padeves caurulē jābūt apmēram 1 bar/m. Strādājot ar 

apmetuma mašīnu, ģipša apmetuma javu sienai uzklāj virzienā no augšas uz leju. Pauzes nedrīkst būt ilgākas kā 10 
min., lai java mašīnā neizžūtu. Uz sienas uzklāto ģipša apmetumu nogludina pēc 60–90 min., atkarībā no apmetuma 
kārtas biezuma. Sākotnējo nogludināšanu veic ar ķelli, līdz virsma ir viegli raupja. Nogludināšanu turpina ar samitrinātu 
sūkļa rīvdēli. Kad apmetuma kārta ir izžuvusi, var veikt virsmas pēcapstrādi ar sliepni (špakteļlāpstiņu).  

 Uzklāšanu veicot manuāli, vispirms ar javu aizpilda iedobumus un caurumus. Ģipša apmetuma javu sienai uzklāj 
virzienā no apakšas un augšu, izmantojot platāku plastmasas rīvdēli. Apmēram pēc 10 min. apmetuma kārtu pārbauda 
ar līmeņrādi un nogludina, izmantojot garāku ķelli. Radušos iedobumus var aizpildīt ar jaunu javu. Apmetuma galīgo 
nogludināšanu veic apmēram pēc 1,5 stundām ar samitrinātu sūkļa rīvdēli, kas ļauj novērst pēdējos negludumus. 

SACIETĒŠANA 

 Ģipša apmetuma sacietēšanas laiks ir vidēji 7 diennaktis. Laba ventilācija paātrina apmetuma izžūšanu. 

 Pilnīgas sacietēšanas laiks ir atkarīgs no pamatnes mitruma līmeņa un spējas uzsūkt ūdeni, gaisa mitruma, kā arī no 
pamatnes un gaisa temperatūras. Pirms sienai uzklāj nākamo izlīdzinošo slāni, iepriekšējam slānim jābūt pilnīgi 
izžuvušam.  

IEROBEŽOJUMI     
 Ģipša apmetuma izstrādē gan gaisa, gan pamatnes temperatūrai jābūt +5 0C. 

 Pēkšņa temperatūras pazemināšanās var sabojāt apmetuma kārtu, kamēr tā nav pilnīgi sacietējusi. 
UZGLABĀŠANA 

 Ģipša apmetuma javas maisījumu uzglabā iepakojuma maisā sausā vietā.  

 Sausā javas maisījuma uzglabāšanas laiks sausā vidē ir 6 mēneši. 
TEHNISKIE DATI 

 No viena 20 kg maisa satura var pagatavot 25 litrus apmetuma javas. 

 Viena 20 kg maisa saturs ir pietiekams, lai uzklātu 1 cm biezu apmetuma kārtu 2,5 m2 platībā. 

 Sacietējuša ģipša apmetuma krāsa ir balta (ar pelēku apakštoni).  

 Ugunsreakcijas klase:  A1 

 Saķere ar pamatni:   ≥ 0,5 N/mm2 

 Ūdens tvaiku caurlaidības  
koeficients:    µ 10 

 Siltumvadītspēja:  0,39 W/mK 

 Spiedes stiprība :  ≥ 3,0 N/mm2 

 Tilpummasa pēc nožūšanas:  ~ 1050 kg/m3 
 


