
• Kā ieliet grīdu 
• Kādi sagatavošanas darbi jāveic
• Kādas javas lietot 

Šeit jūs atradīsiet visas atbildes!

CERESIT RISINĀJUMI GRĪDĀM
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1. Monolīta pamatne
2. Grunts CT 17 vai CN 94
3.  Izlīdzinošā lējuma slānis 

CN 69, CN 70, CN 72 
vai CN 76

4. Pārklājošais slānis

1. Smilšu spilvens
2.  Siltumizolācijas plāksnes  

(styrofoam)
3. Celtniecības plēve
4.  Armēts ielietais slānis CN 80 

vai CN 87
5. Sildelements (ja nepieciešams)
6. Grunts CT 17 vai CN 94
7.  Izlīdzinošā lējuma slānis  

CN 69, CN 70, CN 72 vai 
CN 76

8. Pārklājošais slānis

1. Monolīta pamatne
2.  Kontaktslānis CN 80, 

CN 87 vai CC 81
3.  Slīpums ar javu CN 80 

vai CN 87
4. Pārklājošais slānis

1. Monolīta pamatne
2. Grunts BT 26
3.  Bitumena izolācijas plēve BT 18
4.  Siltuma vai skaņas izolācijas 

plāksnes
5. Celtniecības plēve
6.  Armēts ielietais slānis CN 80 

vai CN 87
7. Grunts CT 17 vai CN 94
8.  Izlīdzinošā lējuma slānis CN 69, 

CN 70, CN 72 vai CN 76
9. Pārklājošais slānis

1.  Monolīta dzelzsbetona  
pamatne

2. Grunts BT 26
3. Bitumena izolācijas plēve BT 18
4. Siltumizolācijas plāksnes
5. Celtniecības plēve
6.  Armēts ielietais slānis CN 80 

vai CN 87
7. Hidroizolācijas slānis CR 166
8.  Flīžu līmjava CM 17 vai  

CM 29
9. Šuvju pildījums CE 43

1. Monolīta pamatne
2.  Kontaktslānis CN 83 kopā 

ar CC 81
3.  Labošanas slānis kopā ar 

javu CN 83
4. Grunts CT 17 vai CN 94
5.  Izlīdzinošā lējuma slānis  

CN 69, CN 70, CN 72 vai 
CN 76

6. Pārklājošais slānis

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

2.

2.

3.
5.

5.

5.

6. 7.

6.

6.

8.

8.7.

7.

9.

9.

8.

3.

3.

4.
4.

4.

4.

4.

4.

6.

5.

Grīdu izlīdzinošais lējums monolītām pamatnēm: Peldošās grīdas ieliešana uz smilšu spilvena kopā ar siltumizolācijas slāni:

Grīdu izlīdzinošais lējums monolītām pamatnēm kopā ar slīpuma 
izveidošanu:

Peldošās grīdas ieliešana uz monolītas pamatnes kopā ar hidro, termo 
vai akustisko izolāciju:

Grīdu izlīdzinošais lējums monolītām pamatnēm kopā ar labošanas slāni: Garāžas grīdas risinājums vieglas slodzes gadījumā:

Griestu gadījumā slāņus 1.–3. var 
aizvietot ar keramzītu

Ceresit grīdu sistēmu risinājumi Ceresit grīdu sistēmu risinājumi
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1.   Monolīta dzelzsbetona 
pamatne

2.  Grunts BT 26
3.   Bitumena izolācijas plēve BT 18
4.  Siltumizolācijas plāksnes
5.  Celtniecības plēve
6.   Armēts ielietais slānis CN 80 

vai CN 87
7.  Grunts CT 17 vai CN 94
8.   Izlīdzinoša java CT 72 vai  

CN 76
9.   Epoksīda krāsa CF 43,  

atšķaidīta ar 5–10% ūdens
10.  Kvarca smiltis ar frakciju 

0,2–0,8 mm
11. Epoksīda krāsa CF 43 

1.    Monolīta dzelzsbetona 
pamatne

2.  Grunts BT 26
3.  Bitumena izolācijas plēve BT 18
4.  Siltumizolācijas plāksnes
5.  Celtniecības plēve
6.   Armēts ielietais slānis CN 80 

vai CN 87
7.  Grunts CT 17 vai CN 94
8.   Izlīdzinoša java CN 72 vai 

CN 76
9.   Grunts slānis CF 42 0,3 kg/m2

10.  Epoksīda izlīdzinošais maisī-
jums CF 37 0,35 kg/m2

11.  Kvarca smiltis ar frakciju 
1–1,6 mm 2,5 kg/m2

12.  Epoksīda izlīdzinošais maisī-
jums 2 x CF 37 0,25 kg/m2

1.  Grunts CT 17 vai CN 94
2.  Izlīdzinoša java CN 72 vai 

CN 76
3. Grunts slānis CF 42 0,3 kg/m2

4.  Vienkrāsains vai daudzkrā-
sains epoksīda izlīdzinošais 
maisījums 2 x CF 37  
0,25 kg/m2

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

9.

9.

8.

8.

10.

11.

12.

11.
10.

4.

4.

Autoservisa un noliktavu telpu grīda:

Daudzstāvu autostāvvietas grīdas risinājums (neslīdošs):

Sabiedriskas telpas grīdas risinājums ar epoksīda pārklājumu:

Zemgrīdas klājuma ieliešana lielākoties ir nepieciešama vietās, kurās tā nav vispār vai arī tas ir 
bojāts tādā mērā, ka ar pašizlīdzinošo javu to nav iespējams izlīdzināt. Tāpat jauna pamatnes 
slāņa ieliešana var izrādīties nepieciešama, lai izveidotu plaša apjoma slīpumus un pie grīdas 
apkures, siltināšanas vai trokšņa slāpēšanas plākšņu uzstādīšanas. Visas Ceresit grīdas javas 
iespējams iestrādāt mehāniski.

Ceresit zemgrīdas klājumu javas ir sekojošas:

Ceresit CN 80 (10-80mm, C30-F5) 
Patēriņš: 2,0 kg/m2 uz 1 mm biezu kārtu

ZEMGRĪDAS KLĀJUMS

 X lejama java uz cementa bāzes
 X piemērota arī apsildāmām grīdām
 X iespējams staigāt jau pēc 6 stundām
 X viegli sajaukt, izliet un izlīdzināt
 X ar lielu izturību
 X ūdensizturīga un salizturīga

Lieliski piemērota universāliem grīdu ieliešanas darbiem. Liešanai kā uz 
smilts spilveniem un jau esoša betona, tā arī uz siltumizolācijas un trokšņa 
slāpēšanas plāksnēm. Lielākās platības jāpastiprina ar armatūras sietu, 
kura diametrs ir vismaz 5 mm. Piemērota grīdas ūdens apkures uzstādīša-
nai. Ar hidroizolāciju var pārklāt apm. divas nedēļas pēc ieliešanas.

Ceresit grīdu sistēmu risinājumi Ceresit grīdu sistēmu risinājumi
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Ceresit CN 87 (10-80mm, C40-F7-A9) 
Patēriņš: 2,0 kg/m2 uz 1 mm biezu kārtu

Ceresit CN 83 (5-30mm, C35-F7-A22) 
Patēriņš: 2,0 kg/m2 uz 1 mm biezu kārtu

 X lejama java uz cementa bāzes
 X piemērota arī apsildāmām grīdām
 X iespējams staigāt jau pēc 3 stundām
 X ātri izdalās atlikušais mitrums
 X ļoti liela izturība
 X ūdensizturīga un salizturīga
 X ārkārtīgi liela izturība pret berzi

 X remonta un lejamā java uz cementa bāzes
 X piemērota arī apsildāmām grīdām
 X ātri sacietē
 X ar ļoti plastisku konsistenci
 X iztur lielas slodzes
 X ūdensizturīga un salizturīga
 X izturīga pret berzi

Ātri sacietējoša grīdas java, pa kuru iespējams staigāt jau pēc 3 
stundām. Piemērota pamatnēm ar lielāku slodzi, var atstāt arī kā 
virsējo slāni. Sasniedz spiedes izturību līdz 40 MPa. Plastiskā konsis-
tence ļauj veidot arī slīpas virsmas. Liešanai kā uz smilts spilveniem 
un jau esoša betona, tā arī uz siltumizolācijas un trokšņa slāpēšanas 
plāksnēm. Ar hidroizolāciju var pārklāt apm. pēc 3 diennaktīm.

Remonta un lejamā java grīdām ar vidēju slodzi. Piemērota 
betona un zemgrīdas lējuma defektu izlabošanai un nelīdzenumu 
novēršanai, kā arī kāpņu un apmaļu remontam. Iespējams staigāt 
pēc 5 stundām.

Pašizlīdzinošas javas lielākoties tiek izmantotas kā pēdējais slānis pirms apdares slāņa (keramiskās 
flīzes, parkets, linolejs, krāsa) uzlikšanas. Šo javu priekšrocība ir tāda, ka tās vienmērīgi izplūst un 
veido gludu virsmu, un nav nepieciešams izmantot svērteni vai līmeņrādi. Šķidro javu pa visu virsmu 
izplata ar metāla izlīdzinātāju un apstrādā ar adatu rulli vai javas grābekli. Rezultātā tiek iegūta 
ideāli gluda un līdzena grīda.

Ceresit pašizlīdzinošās grīdas javas ir sekojošas:

Ceresit CN 69 (1-10mm, C16-F5) 
Patēriņš: 1,5 kg/m2 uz 1 mm biezu kārtu

PAŠIZLĪDZINOŠĀS JAVAS

 X pašizlīdzinoša java uz cementa bāzes
 X piemērota arī apsildāmām grīdām
 X viegli sajaukt uz izliet
 X nodrošina gludu virsmu

Pašizlīdzinoša grīdas java plānu pārklājuma slāņu ieliešanai sausās  
telpās. Java nav piemērota noslēdzošā apdares slāņa veidošanai, tādēļ 
tā jāpārklāj ar keramiskajām flīzēm, linoleju vai parketu. Piemērota 
telpām ar mazu slodzi, piemēram, privātmājās. Iespējams staigāt pēc  
6 stundām. Noslēdzošā pārseguma uzlikšana atkarībā no pārsegmate-
riāla pēc 24–72 stundām, taču ne agrāk, kā java ir pilnībā sacietējusi.

Ceresit grīdu sistēmu risinājumi Ceresit grīdu sistēmu risinājumi
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Ceresit CN 70 (3-30mm, C25-F7) 
Patēriņš: 2,0 kg/m2 uz 1 mm biezu kārtu

Ceresit CN 72 (2-20mm, C30-F7-A22) 
Patēriņš: 1,6 kg/m2 uz 1 mm biezu kārtu

Ceresit CN 76 (4-50mm, C35-F7-A22) 
Patēriņš: 1,6 kg/m2 uz 1 mm biezu kārtu

 X pašizlīdzinoša java uz cementa bāzes
 X biezāku slāņu ieliešanai
 X piemērota arī apsildāmām grīdām
 X viegli sajaukt uz izliet
 X nodrošina gludu virsmu

 X pašizlīdzinoša java uz cementa bāzes
 X vidēji biezu slāņu ieliešanai
 X piemērota arī apsildāmām grīdām
 X viegli sajaukt uz izliet
 X nodrošina īpaši gludu virsmu
 X izturīga pret berzi

 X pašizlīdzinoša java uz cementa bāzes
 X plānu un biezāku slāņu ieliešanai
 X variējama konsistence
 X piemērota arī apsildāmām grīdām
 X viegli sajaukt uz izliet
 X nodrošina īpaši gludu virsmu
 X izturīga pret berzi

Pašizlīdzinoša grīdas java grīdu ar vidēju lietošanas noslodzi (sabiedriskās 
telpas, biroji, viesnīcas) izlīdzinošā slāņa ieliešanai. Piemērota arī apsildāmām 
grīdām. Java sasniedz staigāšanai piemērotu cietību pēc 3 stundām. Java 
nav piemērota noslēdzošā apdares slāņa veidošanai, tādēļ tā jāpārklāj ar 
keramiskajām flīzēm, linoleju vai parketu. Iespējams staigāt pēc 3 stundām. 
Noslēdzošā pārseguma uzlikšana atkarībā no seguma materiāla pēc 24-48 
stundām, taču ne agrāk, kā java ir pilnībā sacietējusi.

Pašizlīdzinoša grīdas java grīdu ar vidēju un lielu lietošanas noslodzi  
(sabiedriskās telpas, skolas, bērnudārzi, veikali, privātās garāžas) izlīdzi-
nošā slāņa ieliešanai. Piemērota arī apsildāmām grīdām, zem dažādiem 
grīdas segumiem (parkets, korķis, paklājs, keramiskās flīzes utt.) vai kā 
apdares slānis. Java sasniedz staigāšanai piemērotu cietību pēc 3 stun-
dām. Noslēdzošā pārseguma uzlikšana atkarībā no seguma materiāla 
pēc 24–48 stundām, taču ne agrāk, kā java ir pilnībā sacietējusi.

Pašizlīdzinoša grīdas java grīdu ar ļoti lielu slodzi (sabiedriskās telpas, tirdz-
niecības centri, garāžas, noliktavas, vieglās rūpniecības telpas) ieliešanai. 
Piemērota arī apsildāmām grīdām, zem dažādiem grīdas segumiem (epok-
sīds, parkets, korķis, paklājs, keramiskās flīzes utt.) vai kā apdares slānis. 
Java sasniedz staigāšanai piemērotu cietību pēc 3 stundām. Noslēdzošā 
pārseguma uzlikšana ir atkarīga no seguma materiāla, taču ne agrāk, kā 
pirms 3 diennaktīm vai kad java ir pilnībā sacietējusi. Lejot javas slāni, kas  
ir biezāks par 15 mm, javai jāpievieno smiltis ar graudainumu 0–8 mm.

Epoksīda javas izmanto vietās, kur grīdai nepieciešams iegūt papildu stiprību un izturību pret 
berzi un ķimikālijām. Epoksīda grīdas javas ir divkomponentu maisījumi, kuri tiek sajaukti tieši 
pirms ieliešanas. Pateicoties daudzveidīgajai krāsu izvēlei, tās var izmantot  lai izveidotu  
dekoratīvo apdari. Izplatītākās izmantošanas vietas ir darbnīcas, garāžas un rūpniecības  
telpas, taču to var izmantot arī skolās, birojos un citās publiskajās ēkās. Epoksīdu javas ielie-
šanas priekšnoteikums ir pamatne ar ļoti drošu hidroizolāciju.

Ceresit CF 37 (SR-AR0,5-IR12-B2-C50-F16) 
Patēriņš: atkarīgs no slāņa īpašībām un biezuma (skat. tehniskās informācijas lapu)

EPOKSĪDA JAVAS

 X pašizlīdzinoša java ar sintētiskajiem sveķiem
 X variējams virsmas raupjums
 X izmantojams kā krāsa
 X ar ļoti lielu izturību pret nodilumu un ķimikālijām

Pašizlīdzinošais tonētais epoksīda virsmas pārklājums kā gludu, tā arī  
neslīdošu grīdu ieliešanai. Uzklājot to uz virsmas ar rulli, var izveidot plā-
nu aizsargkārtu. Ja kā pildviela tiek pievienotas kvarca smiltis, CT 37 var 
izmantot arī špaktelēšanai un pildījumam. Pēc sacietēšanas ir izturīgs pret 
ūdeni, atšķaidītām skābēm, sārmiem, sāļiem, minerālajām un mašīneļļām, 
šķīdinātāju u.c. ķimikāliju iedarbību. Piemērots arī vidējas slodzes noliktavās 
un garāžās, iztur pacēlāju slodzi. Pieejami 8 krāsu toņi, ar kuriem iespējams 
veidot ornamentus un krāsu risinājumus sabiedriskajās ēkās un publiskajās 
telpās (muzeji, izstāžu zāles u.c.). Lietošanai iekštelpās.

Ceresit grīdu sistēmu risinājumi Ceresit grīdu sistēmu risinājumi
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Ceresit CF 39 (SR-AR0,5-IR12-B2-C50-F16) 
Patēriņš: atkarīgs no slāņa īpašībām un biezuma (skat. tehniskās informācijas lapu)

Ceresit CF 42 (SR-AR0,5-IR12-B2-C50-F16) 
Patēriņš: 0,3 – 0,5 kg/m2

Ceresit CF 43 
Patēriņš: 0,3 – 0,5 kg/m2

 X saistviela ar sintētiskajiem sveķiem
 X variējama konsistence
 X piemērota arī labošanas darbiem
 X izmantojama stikla laminātu pagatavošanai
 X ar ļoti lielu izturību pret nodilumu un ķimikālijām

 X ūdensizturīgs un ķimikāliju izturīgs
 X maza viskozitāte
 X var uzklāt ar otu vai rullīti
 X darbojas arī kā impregnēšanas līdzeklis

 X laba izturība pret berzi
 X paaugstina pamatnes ķīmisko noturību
 X tvaiku caurlaidīga
 X vienkārši uzklājama
 X piemērota lietošanai arī uz nedaudz mitrām pamatnēm
 X nesatur šķīdinātājus

Netonēta epoksīda saistviela un pildviela. Piemērota sveķa betonu, špak-
telēšanas un pildījuma javu pagatavošanai. Sajaucot ar kvarca smiltīm, 
piemērota ir betona grīdu plaisu „sadiegšanai”, fasešu un izliekumu izvei-
došanai. Bez kvarca smiltīm ir iespējams izveidot pamatnei gandrīz caurspī-
dīgu slāni, lai aizsargātu virsmu, kā arī nepieciešamības gdījumā, parādītu 
tās ornamentu. Pamata izmantošanas vietas ir epoksīda grīdu priekšsagata-
vošanas, stiprināšanas un apdares darbi tādās vietās, kas pakļautas lielai 
mehāniskai un ķīmiskai slodzei, kā, piemēram, rūpniecības telpas, daudzstā-
vu stāvvietas, darbnīcas un arī sabiedriskās ēkas (muzeji, izstāžu zāles u.c.).

Gruntēšanas līdzeklis CF 42 ir paredzēts grīdas virsmu priekšapstrādei 
pirms epoksīda maisījuma uzklāšanas. Piemērots arī cementa un betona 
virsmu impregnēšanai.

Epoksīda krāsa paredzēta cementa un betona virsmu pārklāšanai un 
aizsargāšanai pret mehānisku slodzi garāžās, autostāvvietās, rūpniecības 
hallēs un tehniskajās telpās. Krāsas konsistence ļauj izmantot to arī uz sienām 
un griestiem. Pateicoties tvaiku caurlaidībai, to var izmantot mitrās telpās, kuru 
pamatnes atlikuma mitrums nepārsniedz 6 %. Krāsa ļauj iegūt estētiska izskata 
pusmatētu virsmu.

Pārāk ātra ūdens izdalīšanās no ielietās javas var radīt situāciju, kad javā nepaspēj izveidoties 
pietiekami spēcīgas ķīmiskās saites un grīdas stiprums un slodzes izturība krītas. Daudzveidīgie 
gruntēšanas līdzekļi un emulsijas aizkavē ūdens pārāk ātru iesūkšanos pamatnē, nodrošina 
spēcīgāku adhēziju ar pamatni un padara ielejamos cementa pamatslāņus elastīgākus.

Ceresit CT 17 
Patēriņš: 0,3 – 0,5 l/m2

PAPILDIZSTRĀDĀJUMI GRĪDU DARBIEM

Dziļi iesūcoša grunts uzsūcošu pamatņu apstrādāšanai pirms javu uz cementa 
bāzes uzklāšanas. Aizkavē pamatnes noputēšanu un neļauj ūdenim no grīdas 
javas pārāk ātri iesūkties pamatnē. Nodrošina spēcīgu adhēziju un izlietās javas 
īpašību saglabāšanos.

došanai. Bez kvarca smiltīm ir iespējams izveidot pamatnei gandrīz caurspī-došanai. Bez kvarca smiltīm ir iespējams izveidot pamatnei gandrīz caurspī-došanai. Bez kvarca smiltīm ir iespējams izveidot pamatnei gandrīz caurspī

-

mehāniskai un ķīmiskai slodzei, kā, piemēram, rūpniecības telpas, daudzstā-
vu stāvvietas, darbnīcas un arī sabiedriskās ēkas (muzeji, izstāžu zāles u.c.).

Epoksīda krāsa paredzēta cementa un betona virsmu pārklāšanai un 
aizsargāšanai pret mehānisku slodzi garāžās, autostāvvietās, rūpniecības 

Ceresit CN 94 (koncentrāts) 
Patēriņš: 0,03 – 0,12 l/m2

Ceresit CC 81  
Patēriņš: skat. tehniskās informācijas lapu vai iepakojumu

Speciāla grunts neuzsūcošām un ļoti gludām pamatnēm (neatšķaidīta).  
Veido spēcīgu adhēzijas slāni. Atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1:3 piemērota 
izmantošanai arī uz uzsūcošām pamatnēm.

Kontaktemulsija izmantošanai kopā ar zemgrīdas klājuma javām CN 83 un 
CN 87. Palielina adhēziju ar pamatni, javas elastīgumu un samazina ūdens 
iesūkšanos pamatnē.

Ceresit grīdu sistēmu risinājumi Ceresit grīdu sistēmu risinājumi
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