
 
 
 
 

 KERDI-SHOWER-LT / -LTS 
 

8.8 

Ūdens novadīšana 
grīdas līmeņa dušas 
 

Tehniskais apraksts 
 

 

Pielietojums un funkcijas. 

 

KERDI-SHOWER-LT slīpuma plāksnes ir 

izgatavotas no spiedes izturīga putu 

polistirola (EPS). Tās ir piemērotas 

izmantošanai kopā ar KERDI-LINE dušas 

kanāliem (skatīt Tehnisko aprakstu 8.7). 

Uz slīpuma plāksnes augšējās puses 

rūpnieciski ir pielīmēts KERDI 

hidroizolācijas audums un tiem ir 

izveidots pietiekams virsmas slīpums. Tās 

tiek piegādātas salocītas uz pusēm. 

Dušas kanāla montāžas gadījumā dušas 

vidū, slīpuma plāksne tiek montēta dušas 

kanālam abās pusēs. Kanālu uzstādot pie 

sienas, slīpuma plāksne tiek uzstādīta 

dušas kanāla vienā pusē. Pirms slīpuma 

plāksnes montāžas uz pamatnes ir 

jāieklāj izlīdzinošais slānis vai cita veida 

pildījums. Izlīdzinošās kārtas biezums 

jāpielāgo attiecīgajai slīpuma plāksnei. 

 

Izmantojot KERDI-LINE-V dušas kanālus 

ar vertikālo kanalizācijas izvadu, 

iespējams ļoti zems montāžas augstums, 

tikai 24 mm vai vairāk. 

 

Slīpuma plāksnes pēc individuāli 

nepieciešamajiem izmēriem ir viegli 

piegriezt ar krāsotāju nazi izmantojot 

plāksnes apakšējā pusē norādītajām 

griešanas vietām. 

 

Atkarībā no būvniecības apstākļiem, 

slīpuma plāksnes var klāt tieši uz grīdas 

pamatnes, piemēram, koka pārseguma 

konstrukcijas gadījumā, vai uz 

izlīdzinošās kārtas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieejamie slīpuma plākšņu izmēri: 
(mala ar ūdens novadīšanas vietu tiek 
norādīta pirmā) 
 
100 x 100 cm slīpums uz malu 
122 x 122 cm slīpums uz malu 
139,5 x 139,5 cm slīpums uz malu 

91,5 x 139,5 cm slīpums uz malu 

91,5 x 183 cm slīpums uz malu 

96,5 x 193 cm slīpums uz malu 

136,5 x 200 cm slīpums uz malu 

193 x 96,5 cm slīpums uz malu 

 

100 x 100 cm slīpums uz vidu 

122 x 122 cm slīpums uz vidu 

139,5 x 139,5 cm slīpums uz vidu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

8.8 KERDI-SHOWER-L 

 

 

 

 

 

 
KERDI-SHOWER-LT un 

KERDI-LINE-H 

 

 

 
KERDI-SHOWER-LTS un 

KERDI-LINE-H 

 

 

 
KERDI-SHOWER-LTS un 

KERDI-LINE-V50 GSE 

 

 

 
KERDI-SHOWER-LTS un 

KERDI-LINE-V50 GE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiāls. 
 

Slīpuma plāksnes izgatavotas no spiedes 

izturīga, putu polistirola (EPS). Slīpuma 

plāksnes augšpusē pielīmētais KERDI 

hidroizolācijas audums ir izgatavots no 

mīksti polietilēna ar abās pusēs esošu 

speciālu filca audumu efektīvai sasaistei 

ar līmi. 

 

Materiāla īpašības un 

pielietojums:  
KERDI-SHOWER-L slīpuma plāksnes un 

KERDI-LINE dušas kanāli ir klasificēti 

saskaņā ar DIN EN 1253 atbilstoši K3 

klasifikācijai, tas ir piemēroti izmantošanai 

vietās kas nav pakļautas auto transporta 

kustībai, piemēram, dzīvokļu mitrās 

telpas, aprūpes iestādes, slimnīcas, 

viesnīcas, skolas, koplietošanas dušas 

telpas. 

Neatkarīgi no flīžu formāta un izmēriem 

grīdas virsma var tikt pakļauta normālai 

gājēju kustībai. Ja tiek plānota augstāka 

slodze, piemēram, no ratiņkrēsliem, ir 

nepieciešams papildus slodzi sadalošā 

kārta vai lailāki flīžu formāta izmēri. 

Individuālos gadījumos atkarībā no 

paredzamās ķīmiskās, mehāniskās vai 

cita veida slodzes jānoskaidro KERDI-

SHOWER-L slīpuma plākšņu 

piemērotība. 

 

 

 

Iestrāde. 
Skatīt arī KERDI-LINE Tehnisko aprakstu 

8.7 

1. Uzstādot KERDI-LINE-H dušas 

kanālu ar pretsmakas vārstu, vispirms 

precīzi tiek uzstādīts polistirola kanāla 

balsts un kanāla korpuss. Ja pamatne 

nav līdzena, balstu var nostiprināt uz 

javas kārtas. 

2. Izlīdzinošais slānis (spiedes izturība 

>= 0,5 N/mm²) no javas tiek uzklāts 

uz nesošās pamatnes. Ir svarīgi 

nodrošināt, lai izlīdzinošā kārtas 

augšējā mala beigtos apmēram 24 

mm zem kanāla. Ja tiek izmantota 

KSLT 1365/2000 S slīpuma plāksne, 

tad izlīdzinošās kārtas augšējā mala 

beigtos apmēram 15 mm. 

Piezīme: paaugstinātas trieciena 

skaņas izolācijas prasību gadījumā uz 

pamatnes jāuzstāda KEDRDI-LINE-

 

 

 

 

SR trieciena skaņas izolācija un 

izlīdzinošās kārtas malās jāiestrādā 

amortizējošās malu lentas. 

3. Uzstādot KERD_LINE-V dušas 

kanālus ar vertikālo izvadu, slīpuma 

plāksnes nepieciešmajā augstumā ir 

jāpielīmē tieši uz grīdas pamatnes. 

4. Atkarībā no izvēlētā KERDI-LINE 

dušas kanāla, slīpuma plāksnei 

izgriežiet padziļinājumu kanālam. 

Sekojiet marķējumam slīpuma 

plāksnes aizmugurējā daļā. Slīpuma 

plāksne tiek pielīmēta uz izlīdzinošās 

javas kārtas, izmantojot hidrauliski 

cietējošu flīžu līmi. Slīpuma plāksnes 

malās nenogrieztās daļas tiek 

iebīdītas zem dušas kanāla korpusa 

sāniem. 

5. Rūpnīcā pie KERDI-LINE kanāla 

korpusa piestiprināto KERDI manšeti 

pielīmē pie slīpuma plāksnes un 

apkārt esošās hidroizolācijas. 

Manštes līmēšanai jāizmanto KERDI-

COLL-L blīvējošo līmi. 

6. Tiklīdz pabeigti hidroizolācijas 

līmēšanas darbi (skatiet izstrādājumu 

Tehniskās lapas 8.1 KERDI un 8.4 

KERDI-COLL-L), varat sākt flīžu 

ieklāšanu. Gaidīšanas laiks nav 

nepieciešams. 

7. Hidrauliski cietējošo līmi klāj tieši uz 

KERDI hidroizolācijas auduma un 

svaigi uzklātajā līmes kārtā iespiež 

flīzes, tā lai zem flīzēm nepaliktu 

tukšumi. 

Piezīme: 

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. 

8. Principā ir iespējami arī citi segumi, 

piemēram, krāsas, elastīgie grīdas 

segumi un tamlīdzīgi, taču šeit tie nav 

sīkāk aprakstīti, tāpēc tie ir jāprecizē. 

Mēs ar prieku palīdzēsim, un 

sniegsim jums mūsu ieteikumus. 

 



 

8.8 KERDI-SHOWER-L 

 

 

 

 

Produktu pārskats. 
 

Ar slīpumu uz malu 

 

 
 

   

KERDI-SHOWER-LTS           KERDI-SHOWER-LTS     KERDI-SHOWER-LTS 

kvadrāts           ar slīpumu uz šauro malu     ar slīpumu uz garo malu 

 

 

KERDI-SHOWER-LTS 

Slīpuma plāksne pārklāta ar KERDI hidroizolāciju 

Kvadrāts (slīpums 2%) 

 

L x B (cm) H = mm 

100 x 100 42 

122 x 122 46 

139,5 x 139,5 50 

 

 

 

KERDI-SHOWER-LTS 

Slīpuma plāksne pārklāta ar KERDI hidroizolāciju 

Ar slīpumu uz šauro B malu 

 

L x B (cm) H = mm Slīpums 

139,5 x 91,5 50 2 % 

183 x 91,5 58 2 % 

193 x 96,5 60 2 % 

200 x 136,5 39 1,25 % 

 

 

 

KERDI-SHOWER-LTS 

Slīpuma plāksne pārklāta ar KERDI hidroizolāciju 

Ar slīpumu uz plato B malu (slīpums 2 %) 

 

L x B (cm) H = mm 

96,5 x 193 41 

 

  



 

8.8 KERDI-SHOWER-L 

 

 

 

 
 

 

Ar slīpumu uz vidu 

 

 
 

 

KERDI SHOWER-LT 

kvadrāts 

 

 

KERDI-SHOWER-LT 

Slīpuma plāksne pārklāta ar KERDI hidroizolāciju 

Kvadrāts  ar slīpumu uz vidu (slīpums 2%) 

 

L x B (cm) H = mm 

100 x 100 32 

122 x 122 34 

139,5 x 139,5 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


