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12.2 

Nišas 
neapgaismotas un apgaismotas, iebūvei sienās 
 

Tehniskais apraksts 
 

 

 

 

Pielietojums un funkcijas. 
KERDI-BOARD-N ir rūpnieciski izgatavoti 

iebūves elementi sienu nišu un 

glabāšanas vietu izveidošanai. Elementi ir 

izgatavoti no KERDI-BOARD 

mitrumizturīgajām plāksnēm. Tos var 

apstrādāt ar flīzēm vai ar atbilstošām 

uzšpaktelējamām dekoratīvām špaktelēm 

vai apmetumiem. 

Iebūves elementu komplekti KERDI- 

BOARD-NLT ar LIPROTEC-apgaismes 

tehnoloģiju ļaus Jums ierīkot apgaismotas 

nišas jebkura veida sienās. 

Nišas ir pieejamas dažādos izmēros un 

apgaismotām nišām iespējami dažādi 

gaismas toņi. 

Komplektā esošošos LED gaismas 

moduļus, pēc izvēles iespējams novietot 

pie nišas augšējās malas priekšas, malas 

vidū vai tieši pie aizmugurējās malas. LED 

moduļi ir pieejami ar dažādiem garumiem 

un Plug & Play variantā. Sistēmai 

piemērotos Bluetooth vadības iekārtas, 

kabeļus, sadalītājus Jūs variet atrast 

LIPROTEC ilustrētajā cenu katalogā. 

 

 

Materiāls. 
KERDI-BOARD-N/-NLT nišas ir 

izgatavotas no 12,5 mm biezām 

ekstudētām XPS cietā polistirola plāksnēm, 

kas no abām pusēm ir pārklāts ar īpašu, 

cementu nesaturošu mīksta polietilēna filca 

audumu. Audums nodrošina effektīvu 

saķeri ar flīžu līmi, dekoratīvām špaktelēm. 

Uz plākšņu virsmas ir uzdrukāts 10 x 10 

mm rūtojums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiāla īpašības un pielietošana: 

KERDI-BOARD-N/-NLT nišas ir ūdens 

necaurlaidīgas un izturīgas pret sadzīvē 

lietojamiem tīrīšanas līdzekļiem. Vietās kur 

nepieciešams, sistēmā ar KERDI vai 

KERDI-BOARD iespējams izveidot vienotu, 

sertificētu hidroizolācijas sistēmu. 

KERDI-BOARD-N/-NLT virsmas ir 

līdzenas, nenovecojošas, ar augstu 

stabilitāti un nedeformējas pat tad, ja tās 

viena puse tiek pakļauta mitrumam un 

atķirīgai temperatūrai. 
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KERDI-BOARD-N/-NLT nišām ir ļoti 

plašām pielietošanas iespējas un varianti. 

Pārbaudiet vai pamatnes ir stabilas un 

atbilst citām izmantošanas vietai 

izvirzītajām prasībām. Tālāk tiek sniegti 

tikai vispārēji ieteikumi. 

Atsevišķos gadījumos, augstu mehānisko 

vai ķīmisko slodzu gadījumos, 

nepieciešams iepriekš precizēt LIPROTEC 

moduļu atbilstību izmantošanas vietai. 

Anodēta alumīnija profils: alumīnija virsma 

ir apstrādāta ar anodēto slāni, kas 

normālos lietošanas apstākļos nemainās. 

Redzamās virsmas ir jāaizsargā no 

abrazīviem vai skrāpējumiem. 

Alumīnijs ir jutīgs pret sārmainu vidi. 

Cementu saturoši materiāli kombinācijā ar 

mitrumu ir sārmaini un atkarībā no 

koncentrācijas un iedarbības ilguma var 

izraisīt koroziju (alumīnija hidroksīda 

veidošanos). 

Šī iemesla dēļ flīžu līme un šuvotājs 

nekavējoties jānotīra no profilu redzamās 

daļas. Svaigi ieklātus segumus nedrīkst 

nosegt ar plēvi. 

 

 

 

 

 

Iestrāde. 
 

KERDI-BOARD-N 

Iebūve KERDI-BOARD plākšņu sienā: 

1. Pēc nišas precīzas pozicionēšanas un 

atzīmēšanas tiek izgriezts sienas 

apšuvums. 

2. Atkarībā no sienām izmantotā 

materiāla, niša tiek nostiprināta ar koka 

vai ģipškartona skrūvēm. Maksimālais 

attālums starp skrūvēm ir 250 mm. 

Nišas fiksācijai izmantojiet KERDI-

BOARD-ZT fiksācijas paplāksnes. 

Skrūves jāskrūvē savienojuma šuvē. 

Papildus nišas fiksācijai var izmantot 

KERDI-FIX montāžas līmi, uzklājot to 

uz nišas atloka aizmugures. 

3. Ja niša tiek uzstādīta mitrā zonā, 

savienojumu starp nišu un sienas 

apšuvumu jānoblīvē. Šim nolūkam 

jāizmanto nišas komplektā esošo 

manšeti, kas tiek pielīmēta ar KERDI-

COLL-L blīvējošo līmi. 

 

Iebūve ģipškartona plākšņu sienā: 

1. Pēc nišas precīzas pozicionēšanas un 

atzīmēšanas tiek izgriezts sienas 

apšuvums. 

2. Atkarībā no sienām izmantotā 

materiāla, niša tiek nostiprināta ar koka 

vai ģipškartona skrūvēm. Maksimālais 

attālums starp skrūvēm ir 250 mm. 

Skrūves jāskrūvē caur nišas ārējo 

atloku (apmēram 6 mm attālumā no 

ārējās malas). 

Papildus nišas fiksācijai var izmantot 

KERDI-FIX montāžas līmi, uzklājot to 

uz nišas atloka aizmugures. 

3. Sienu virsmu hidroizolāciju mitrās 

telpās veic ar KERDI hidroizolācijas 

audumu. KERDI hidroizolācijas 

pielīmēšanai pie nišas atloka izmanto 

KERDI-COLL-L blīvējošo līmi un 

auduma pielīmēšanai pie pārējās 

sienas virsmas, hidrauliski cietējošu 

līmi (sīkāk par KERDI hidroizolācijas 

iestrādi aprakstīts Tehniskajā aprakstā 

8.1). Pēc hidroizolācijas auduma 

pielīmēšanas pie sienas virsmas, nišas 

dobuma vietā izgriežiet KERDI 

audumu. 

 

 

 

 

 

Svarīgi: 

Izmantojot nišai papildus plauktu jāievēro 

šādi montāžas norādījumi 

Vispirms atzīmējiet nepieciešamo plaukta 

augstumu. 

Nišais aizmugurējo  un sānu virsmas 

noflīzējiet līdz papildus plaukta atzīmei. Uz 

papildus plaukta sānu malām un 

aizmugures malas uzklājiet flīžu līmes 

kārtu. Ievietojiet plauktu nišā un atbalstiet 

to uz pielīmētajām flīzēm. 

Ieteikums: Uzstādot papildus plauktu 

nīšām kas atrodas vietās kur patstāvīgi 

tiks pakļauta ūdens šlakatām, ievietojiet 

plauktu ar mazu slīpumu uz priekšu. Tas 

nozīmēs, ka lietošanas laikā uz plaukta 

neuzkrāsies ūdens. 

 

 

 

 

 

 

 
Iebūve KERDI-BOARD sienā 

 

 
Iebūve ģipškartona sienā 
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KERDI-BOARD-NLT: 

1. Pirms nišas ievietošanas nišā 

iestrādāto elektrības kabeli savienojiet 

ar pieslēguma elektrisko kabeli. Nišu 

uzstādiet tāpat kā aprakstīt iepriekš. 

2. Savienojiet elektrisko ķēdi un 

pārbaidiet tās darbību. Elektrības 

padeves līnijas, barošanas bloka un 

vadības ierīču uzstādīšanas 

instrukcijas var atrast attiecīgo ierīču 

lietošanas instrukcijās. 

3. Nišas aizmugurējai sienai uzlīmējiet 

izvēlētās flīzes. 

4. Atbilstoši izvēlētajai LED joslas 

atrašanās vietai, nišā iestrādātajai 

sadales kārbai, uzmontējiet vāku. 

Kārbas vāku var viegli sadalīt 

paredzētajās sadalīšanas vietās. 

5. Vāks vai vāka daļas jāievieto sadales 

kārbā tā, lai kabeli varētu izvadīt cauri 

montāžas profilam. 

6. Pašlīmējošā KERDI blīvējuma sloksne 

ir jāuzlīmē virs vāka tā, lai kabeļa 

ievades sprauga būtu aizvērta no 

abām pusēm. Pašlīmējošā KERDI 

sloksnē jāizgriež neliela atvere kabeļa 

ejai; tas novērsīs līmes iekļūšanu 

sadales kārbā. 

7. Flīžu līme jāuzklāj ar zobaino 

špakteļlāpstiņu. 

8. Elektrības padeves kabelis ir jāizvelk 

caur montāžas profila kabeļa atveri. 

9. Montāžas profils tiek iespiests 

uzklātajā līmes kārtā ar perforēto 

stiprinājuma kāju un izlīdzināts. 

10. Blakus esošās flīzes ir stingri 

jāpiespiež un jāizlīdzina tā, lai profila 

augšējā mala būtu vienā līmenī ar 

flīzēm. Profila zonā flīzēm jābūt pilnībā 

iestrādātām līmes kārtā. 

11. Starp montāžas profilu un flīzi jāatstāj 

apmēram 1,5 mm plata šuve, kas pēc 

tam pilnībā jāaizpilda ar šuvju javu. 

12. Flīzējot nišas sānu sienas, nodrošiniet, 

lai flīzes un līme neveidotu vairāk par 

12 mm biezu kārtu. 

13. RGB+W LED moduli var saīsināt 

atbilstoši flīzētās nišas malas izmēram. 

14. LED moduli savieno ar elektrības 

padeves kabeli, izmantojot spraudņa 

savienojumu, un rūpīgi iespiež 

montāžas profilā. 

 

 

 

 

 

 

Piebilde: LIPROTEC moduļiem 

ekspluatācijas laikā nav nepieciešama 

īpašā apkope vai kopšana. Abrazīvus 

tīrīšanas līdzekļus. Anodēto slāņu 

bojājumus var novērst tikai pārkrāsojot. 

Profilu tīrīšanai izmantotie tīrīšanas līdzekļi 

nedrīkst saturēt sālsskābes, 

fluorūdeņražskābes un naftas (sastāvdaļa 

silikona tīrīšanas līdzekļiem). 

 

KERDI-BOARD-N hidroizolācija: 

KERDI-BOARD-N atbilst Eiropas 

tehniskajam standartam ETAG 022 “Sienu 

un grīdu hidroizolācija mitrās zonās” un 

tam piešķirts ETA = Eiropas tehniskais 

novērtējums, un CE marķējums. 

Saskaņā ar Vācijas hidroizolācijas 

standartu DIN 18534 KERDI-BOARD-N var 

izmantot ūdens iedarbības klasēm: W0-I 

līdz W3-I*. Turklāt KERDI-BOARD-N ir 

vispārējs būvvaldes pārbaudes sertifikāts 

(abP). 

Mitruma iedarbības klase saskaņā ar ZDB: 

0 līdz B0, kā arī A un C. 

* Ar abP un/vai saskaņā ar ETA saskaņā 

ar ETAG 022. 

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, un papildus informāciju par 

lietošanu un uzstādīšanu izsniedz pēc 

atsevišķa pieprasījuma (skatīt arī Tehnisko 

aprakstu 12.1 KERDI-BOARD). 
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Produkcijas pārskats. 
 

KERDI-BOARD-N 

Nišas no KERDI-BOARD plāksnēm iebūvei 

sienās: 

Platums = 305 mm, dziļums = 89 mm 

 

Augstums Papildus plaukts 

H = 152 mm - 

H = 305 mm - 

H = 508 mm ● 

H = 711 mm ● 

 

 
 

 
 

 

 

 

KERDI-BOARD-NLT/ -NLT-BR 

Nišas no KERDI-BOARD plāksnēm iebūvei 

sienās ar LED gaismas moduli NW, WW 

un RGB+W gaismas toņos. 

* NLT-BR kompletos iekļauts Bluetooth 

uztvērējs un tālvadības pults 

dziļums = 89 mm 

 

Izmēri B x H Papildus plaukts 

305 x 305 mm - 

305 x 508 mm ● 

305 x 711 mm ● 

508 x 303 mm - 

711 x 305 mm - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
* - NLT-BR 

 

 

 

KERDI-BOARD-ZT 

Cinkota vai nerūsējošā tērauda paplāksnes 

KERDI-BOARD plākšņu piestiprināšanai 

pie karkasa konstrukcijām ar atbilstošām 

skrūvēm. 

 

Materiāls cinkots nerūsējošais 

Ø 36 mm ● ● 

 

 

KERDI-COLL-L 

2K blīvējošā līme no dispersijas bez 

šķīdinātājiem un cementa bāzes reakcijas 

pulvera 

 

Iepakojums 4,25 kg 

Iepakojums 1,85 kg 

skatīt Tehnisko aprakstu 8.4 

 

 

KERDI-FIX 

MS polymer bāzes elastīga montāžas līme. 

G = pelēka, BW = balta 

 

Krāsa G BW 

290 ml ● ● 

skatīt Tehnisko aprakstu 8.3 

 

 

 

KERDI-BOARD-ZS 

MS polymer bāzes elastīga montāžas līme. 

 

3,5 x 35 mm ar urbi 

līdz 2,25 mm biezam metālam 

3,5 x 55 mm ar urbi 

līdz 2,25 mm biezam metālam 

4,2 x 75 mm ar rupjo vītni 

koka konstrukcijām 
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KERDI-BOARD-NLT moduļu elektrotehniskās vērtības 

 

silti balta WW 3000 K 

Nišas tips Garums, m 
enerģijas patēriņš, 

w 

gaismas atdeve, 

lm 

strāvas stiprums, 

A 

gaismas 

temperatūra, K 

KB 12 NL TP1 AE1 

0,3 1,6 80 0,067 

3000 

KB 12 NL TP2 AE1 

KB 12 NL TP3 AE1 

KB 12 NL TP4 AE1 0,5 2,6 133 0,108 

KB 12 NL TP5 AE1 0,7 3,6 187 0,149 

 

 

silti balta NW 4900 K 

Nišas tips Garums, m 
enerģijas patēriņš, 

w 

gaismas atdeve, 

lm 

strāvas stiprums, 

A 

gaismas 

temperatūra, K 

KB 12 NL TP1 AE2 

0,3 1,6 84 0,068 

4900 

KB 12 NL TP2 AE2 

KB 12 NL TP3 AE2 

KB 12 NL TP4 AE2 0,5 2,6 141 0,107 

KB 12 NL TP5 AE2 0,7 3,6 197 0,148 

 

 

RGB + W 

Nišas tips Garums, m 
enerģijas patēriņš, 

w 

gaismas atdeve, 

lm 

strāvas stiprums, 

A 

gaismas 

temperatūra, K 

KB 12 NL TP1 AE9/...BR* 

0,3 4,4 156 

 2700 
1)
 

KB 12 NL TP2 AE9/ ...BR* 

KB 12 NL TP3 AE9/...BR* 

KB 12 NL TP4 AE9/...BR* 0,5 7,3 262 

KB 12 NL TP5 AE9/...BR* 0,7 10,1 364 

 

1) vērtība baltam LED tonim 

* iekļauts Bluetoot uztvērējs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; info@celtprieks.lv; Tel: 29539195, 29527719 


