
ROOFS FOR LIVING

jumta zemSeGumS
Risinājumi pamatīgām un drošām mājām



jumtS zem jumta 

Jumta uzdevums ir nodrošināt, lai māja būtu sausa. Tam 
jāpasargā māja no lietusgāzēm pat lielā vējā un plašās 
temperatūras svārstībās. Taču mitrumu nerada tikai 
ārējās vides faktori vien. 

Liels daudzums mitruma rodas mājas iekšpusē dušas 
lietošanas, ēdiena gatavošanas un pat elpošanas laikā. 
Daļu mitruma izvada parastā ventilācijas sistēma, taču arī 
tās iespējas ir ierobežotas.
 
mOdeRNS eLpOjOšaIS zemSeGumS
Ir viegli veidot paralēles ar moderno sporta apģērbu.  
Modernais ūdensnecaurlaidīgais apģērbs ir izgatavots no 
ērta materiāla, kas neļauj iekļūt slapjumam, vienlaikus 
izvadot ķermeņa radīto mitrumu. Izstrādājot moderno zem-
segumu, esam izmantojuši tieši to pašu tehnoloģiju. Līdzīgi 
kā kvalitatīvam sporta apģērbam, arī zemsegumam esam 
izvirzījuši izturīguma kritēriju.

dROšS zemSeGumS
Zemsegumam ir jāiztur latojums. Svarīgi ir ne tikai padarīt 
drošāku darbu, bet arī jumtu padarīt vieglāk uzklājamu. 
Monier zemsegums ir viegls un ērti sagriežams, parocīgs 
darbam uz jumta. Tas nozīmē, ka mūsu jumti darbu padara 
ātrāku un nodrošina labāku rezultātu.

NeeLpOjOšaIS zemSeGumS
Vecā modeļa neelpojošais zemsegums tikai novada ūdeni no 
ārējās virsmas. To klāj zem jumtiem, kas sedz aukstus mansar-
dus, vai izolējošiem jumtiem ar papildu gaisa slāni starp izolā-
ciju un zemsegumu. Arī šī veida jumtiem Monier ir izstrādājis 
viegli klājamu un nedārgu zemsegumu ruļļu formātā.

Mitrums ir lielākais mājas ienaidnieks, jo rada bojājumus. Ļaujiet savai 
mājai elpot! Atbilstoši būvēta māja izvada mitrumu, vienlaikus pasargājot 
no lietus un vēja. Gluži kā modernās sporta virsjakas. Citiem vārdiem – zemse-
gumam ir ļoti liela nozīme. Tieši tādēļ Monier piedāvā savus risinājumus.



dIVOROLL uNIVeRSaL S
Jaunās paaudzes četrslāņu polipropilēna augstas difūzijas pamatnes segums,  
kuram apakšmalā ir līmes josla slokšņu savienošanai. Armatūras siets un  
neslīdoša virsma atvieglo uzstādīšanu, pamatnes segums neslīd arī mitrā  
laikā un neplīst, nejauši uzkāpjot uz tā. Atbilst Vācijā veicamā izturības testa 
(GS BAU-20) prasībām un tātad ievērojami paaugstina darba drošību uz  
jumta. Testēts materiāls, kas iztur arī agresīvu koksnes aizsardzības ķimikāliju 
iedarbību. Pateicoties līmes joslai, ir īpaši viegli un vienkārši uzstādāms, turklāt 
lieliski kalpo arī aizsardzībai pret vēju. 

SpaN-FLex
No divpusīgi krāsota polipropilēna joslu auduma izgatavots neelpojošs ruļļu 
materiāls ar mitrumu uzsūcošu pamatnes slāni. Pateicoties šķērsvirzienā austajai 
struktūrai tas ir ļoti stiprs un izturīgs. Lieto aukstās konstrukcijās gan uz sijām, 
gan pamatnes latojuma. Siltinātām konstrukcijām nepieciešama vismaz 5 cm 
ventilācijas sprauga starp pamatnes segumu un siltinājumu/pretvēja aizsardzību.

dIVOROLL tOp Ru
Šis ir visaugstākās kvalitātes četrslāņu zemsegums ar pretvēja aiztures īpašībām. 
divoroll top ru ir vienīgais zemsegums, kurš saskaņā ar Norvēģijas celtniecī-
bas Institūta testiem ir skaņu izolējošs. Uzstādāms perpendikulāri spārēm, salī-
mējot zemseguma laidumus kopā, lietojot tajā iestrādātu 70 mm platu līmlentu. 
Tas dod iespēju piestiprināt pirmo zemseguma laidumu ar distances latiņām un 
uzstādīt latojumu pirms nākamā laiduma uzklāšanas. Līmlenta darbosies gan auk-
stā un mitrā laikā gan arī karstā laikā. divoroll top ru ir iespējams uzklāt arī 
uz jau esoša dēļu vai finiera klājuma. Arī šajā situācijā siltinājumu drīkst iestrādāt 
bez ventilācijas atveres. Līdz ar to jūs varat nosiltināt aukstos bēniņus un izmantot 
tos, kā dzīvojamo platību.

pROdukta apRakStS:
Ruļļa platums:   1.50 m 

Ruļļa garums:     50 m 

Krāsa:  Pelēka

pROdukta apRakStS:
Ruļļa platums:   1.50 m 

Ruļļa garums:     50 m 

Krāsa:  Pelēka

pROdukta apRakStS:
Ruļļa platums:   1.50 m 

Ruļļa garums:     50 m 

Krāsa:  Melna 

dIVOROLL kOmpakt
Elpojošs un viegli klājams jumta zemsegums – īpaši izturīgs un neplīstošs, 
atbilst izturības testa prasībām. Neskatoties uz to, tas ir arī viegli sagatavojams 
un klājams.

pROdukta apRakStS:
Ruļļa platums:   1.50 m 

Ruļļa garums:     50 m 

Krāsa:  Zaļa

JAUNUMS!



Zemseguma montāžas papildpiederumi
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Leku
leku ir neelpojošs pamatnes segums ruļļos, kuru viegli var ieklāt arī pašrocīgi, 
ieteicams izmantot aukstām vai ventilējamām jumtu konstrukcijām. Šis pro-
dukts ir izveidots no videi draudzīga polietilēna. Pamatnes seguma leku mazais 
svars padara to par viegli uzstādāmu un darbā parocīgu produktu. Materiāls ir 
ļoti izturīgs pret ārējo iedarbību.

Divotape, līmlenta zemsegumam                       Butyltape, universāla blīvlenta  Flexiroll               Duoroll

pROdukta apRakStS:
Ruļļa platums:  1,5 m

Ruļļa garums:   40 m

Krāsa:  Neitrāla 

   DIVOROLL  DIVOROLL DIVOROLL  
   TOP RU UNIVERSAL S KOMPAKT SPANFLEX LEKU

        
Materiāls   Elpojošs zemse- Elpojošs zemse-  Elpojošs zemse- Neelpojošs, mitrumu  Neelpojošs 
   gums 4 kārtīgs  gums 4 kārtīgs gums 3 kārtīgs absorbējošs  zemsegums
    polipropilēns polipropilēns polipropilēns polipropilēns polietilēns
Krāsa   pelēka pelēka zaļa melna neitrāla
Garums m  50 50 50 50 50
Platums m  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Ruļļa svars kg  16 11,4 10,5 9,75 7,4
Svars g/m2 EN 1849-2 210 151 140 130 123
SD vērtība m/23°C / 0,85% EN ISO 12572 0,03 0,03 0,03
MVTR g/m2 24h   1300 1300 1300
Stiprība plēšot garenveidā N/5cm EN 12311-1 520 450 300 1000 530
Stiprība plēšot šķērsveidā N/5cm EN 12311-1 460 400 250 700 440
Stiepšana garenveidā % EN 12311-1 18 >15 12
Stiepšana šķērsveidā % EN 12311-1 18 >15 12
Pienaglota zemseguma stiprība garenveidā N EN 12310-1 450 325 150 300 
Pienaglota zemseguma stiprība šķērsveidā N EN 12310-1 450 335 150 300 
Ūdensnecaurlaidība mm DIN 20811 3000 >3000 3000 3000 
Ugunsizturība klase DIN 4102 E B2/klass E E B2 / klass E B2 / klass C
UV izturība mēneši EN 1297-1 >=4 >=4 >=4 >=4 
Temperatūras izturība  °C   - 40°C / + 80°C   - 25°C /+ 80°C - 40°C / + 80°C   - 40°C / + 80°C 
Pašlīmējošā josla     
Platums  mm   50 
Līmējuma vietu stiprība garenveidā N EN 12311-1  180
Līmējuma vietu stiprība šķērsveidā N EN 12311-2  13
Ūdensnecaurlaidība  mm EN 20811  min 1000

Kvalitāte ir galvenais mūsu darba rādītājs. Mūsu klientiem ir tiesības sagaidīt no mums vairāk nekā tikai materiālu, ko uzstādīt uz jumta. Mums jādod viņiem 
aizsardzības iespējas un ērtības, lai izpaustu savas jūtas un veidotu stabilu pasauli. Būtību mēs formulējam šādi: Monier – Roofs for living.

mONIeR SIa ~ Rîga 1004 ~ adrese: Mûkusalas 72 
telefons: +371 67 629 056 ~ Fakss: +371 67 629 713 ~ www.monier.lv


