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Ielūgums uz prezentāciju 

 

ThermoWhite ir bezšuvju grīdu un skaņas izolācijas materiāls, kurā saistviela tiek izmantots 
minerālmateriāls, ko pirms 20 gadiem izgudrojis un patentējis ThermoWhite uzņēmuma dibinātājs Alois 
Edler. ateicoties materiāla ieklāšanas īpašībām tiek panākta monolīta siltumizolācijas kārta bez šuvēm, 
neveidojot aukstuma un skaņas tiltiņus. ThermoWhite sistēma ir videi draudzīga sistēma, kuras 
izgatavošanā tiek izmantoti otrreiz pārstrādātie materiāli – putupolistirola atgriezumi. 
 

Kingspan Insulation ir pasaules lielākais fenolisko putu izolācijas, poliuretāna (PIR - 
poliizocianurāta) izolācijas un vakuumizolācijas paneļu ražotājs. Uzņēmums ir daļa no uzņēmumu 
grupas Kingspan Group, kas nodarbojas ar efektīvāko siltumizolācijas izstrādājumu ražošanu, kā arī 
vides tehnoloģiju un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju izstrādi. Tā vēsture meklējama jau pagājušā 
gadsimta 60to gadu beigās. 

 
ProClima ir Vācu kompānija, kas sākotnēji tika radīts kā ekoloģiskās būvniecības konsultatīvais 

centrs, kas tagad ir vadošais pasaules brends intelektuālo tvaika membrānu segmentā kā arī monolīto 
tehnoloģiju pretvēja barjeru izstrādē. Zinātniski pamatota būvfizikas pieeja, mazākās emisijas un 
produkti bez sadzīves toksīniem. Kompānija nodrošina pilna spektra funkcionālā slāņa hermetizācijas 
risinājumus dažādās būvju konstrukcijās. Profesionāli plašākie - termiskās čaulas sistēmas risinājumi, 
augstakā blīvuma un ilgstpējas panākšanai mūsdienu ēkās un renovācijas projektos. Iztrādātās 
tehnoloģijas ir balstītas uz reālā laika testiem jau kopš 1985 gada, kur daļa to ir unikālas visa pasaulē. 
Augstākai mitrumdrošībai ēkās piedāvājam veikt dinamiskos konstrukcijas aprēķinus pēc Wu-Fi vai 
Delphin programmām reālā laika nogrieznī. 

 
 Eternit Baltic ir vienīgais šķiedrcementa jumta segumu un fasādes apdares materiālu ražotājs 
Baltijas valstīs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Eternit Baltic ir ‘’Etex group’’’ uzņēmums. Etex ir 
lielākais šķiedrcementa produktu ražotājs pasaulē kopš 1905.gada ar plašu produktu klāstu fasādēm, 
jumtiem un ne tikai. 
 

PROGRAMMA 

 

10:30 – 11:00 Ierašanās un reģistrēšanās 
11:00 – 11:15 Ievads, iepazīšanās, prezentācijas atklāšana 
 
11:15 – 12:30 Igors Berkovs ThermoWhite projektu vadītāhs 

• Pareiza Thermowhite iestrādes tehnika un iestrādes veidi. 

• Thermowhite termošaviena eksperiments - teorija pret 
faktu. 

• Thermowhite priekšrocības pret citiem materiāliem 

• Thermowhite slodzes īpašības 

• Kur tiek izmantots Thermowhite - un tā iespējamie 
iestrādes apjomi dienā.   

• Thermowhite videi draudzīgs - otrreizējā pārstrāde 
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unmazāki CO2 izmeši 
 

12:30 – 13:30 Reinis Vigulis, KINGSPAN INSULATION, siltumizolācija materiāli 

• Kooltherm fenolisko putu izolācija, lambda 0.020 W/mK 

• Siltumizolācija apmetuma fasādēm Kooltherm K5 

• Kultūrvēsturisko ēku siltināšana no iekšpuse, Kooltherm 
K118, lambda 0.018 W/mK 

• Therma poliizocianurāta (PIR) siltumizolācija 

• Konusveida poliizocianurāta (PIR) siltumizolācija (plakanā 
jumta / terašu kritumu veidošanai), lambda 0.022 W/mK 

• Vakuumpaneļi Optim-R, lambda 0.007 W/mK 

• Kingspan siltumizolācijas ugunsdrošība 

• Siltumizolācija lauksamniecības ēkām Selthaan 
 

13:30 – 14:00 KAFIJAS PAUZE 
 

14:00 – 15:15 Roberts Viļumsons ProClima produktu grupas vadītājs 
 Ēku blīvums mūsdienu konstrukcijās 

• Mitruma ietekme uz ēku konstrukcijām 

• Termiskās čaulas siltuma zudumi, gaisa kustības rezultātā 

• Pelējuma rašanās riski blīvuma pakāpes ietekmē 

• Plānošana un sistēmas pielietojuma priekšrocības 

• Jaunumi ēku blīvuma un hermetizācijas segmentā 
 
                           15:15 – 16:00     Elviss Siliņš Eternit Baltic tirdzniecības vadītājs 

• Viļņotās loksnes – jumta segums zemnieku saimniecībām, 
privātmājām un daudzdzīvokļu namiem 

• Dacora- arhitektonisks risinājums jumta segumam 

• Ventilējamās fasādes karkasu veidi – to atšķirības, 
priekšrocības un montāžas nianses 

• Equitone plāknes – Ilgmūžīga un pārbaudīta fasādes apdare. 
Plākšņu pielietojums, stiprināšanas metodes, perforācija un 
cita apstrāde 

• Cedral šķiedrcementa dēļi –  pielietojums, dažādi montāžas 
varianti. 
 

16:00 – 16:30 Semināra noslēgums, apliecinājumu izsniegšana  
 

Prezentācijas apmeklētājiem tiks izsniegts apliecinājumi par prezentācijas 
noklausīšanos. 
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Semināru norises vietas 
 

15. janvāris Liepāja, Kuršu iela 32, viesnīca Kolumbs 

17. janvāris Rēzekne, Atbrīvoshanas aleja 95a, Rēzeknes novada dome 

22. janvāris Valmiera, Tērbatas iela 16a, viesnīca Wolmart 

24. janvāris Jelgava, Pasta iela 37, Jelgavas novada dome 

29. janvāris Ogre-Ikšķiles novads, Aizupes, Ogres Tehnikums 

5. februāris Ventspils, Zvana iela 2, Samrode  

7. februāris Madona, Saieta laukums 1, Madonas novada dome 

12. februāris Daugavpils, Rīgas iela 2, Daugavpils novada dome 

19. februāris Alūksne, Brūža iela 7, Kultūras centrs 

21. februāris Kuldīga, Pilsētas laukumā 4, Mārtiņa zāle 

28. februārī Rīga, Katrīnas iela 12, Joker klubs 

 
Lūgums informēt par ierašanos sūtot savu pieteikumu ar vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, 
kontaktinformāciju un pilsētu kurā vēlaties piedalīties uz e-pastu: reinis.vigulis@kingspan.com  
 

Vietu skaits ir ierobežots! 
 

Neskaidrību gadījumā droši zvaniet: Reinis Vigulis, +371 28680222 

 


