
Objekts:

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes

MĀCĪBU KORPUSA PĀRBŪVE Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā (bij. Āzenes iela 20);
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 062 2003 007;

Pasūtījuma / Arhīva Nr.: P8/2017/K6A.

Iepirkums: Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros;
Iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2017/16.; Līgums-pas. Nr. 01J02-1/116.; 2017.05.31.

Iekštelpu apdares materiālu specifikācija.
 Lapas INT.IS-1, lapa 1no8; RED C

Būvprojekta daļas vadītājs Ģirts Valeinis.........................

Izstrādāja Signe Zihelmane.........................
datums 29.05.2019.

datums 

C 29.05.2019.

B 21.12.2018.

A 21.12.2018.

tips 

GR1.1 FORBO ;  MARMOLEUM

GR1.2

GR2 FORBO ;  SURESTEP

GR3

GR4

GR5.1 - -

GR5.1a - -

Redakcija

Papildināta specifikācija 

Papildināta specifikācija 

Papildināta specifikācija 

Apdares materiālu specifikācija - grīdas 

Uzrādītos apdares materiālus, produktus vai izstrādājumus pieļaujams aizvietot ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) izstrādājumiem, tos saskaņojot ar projekta galveno arhitektu.

telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes Daudzums , tekošie metri; m2

Gaiteņi, auditorijas, kabineti*  Linolejs dabīgais linolejs ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield 2
nodilumizturība EN 685 34.-43.klase,
biezums EN 428 2,5 mm, 
trieciena trokšņa slāpēšana EN ISO 717-2 5dB,
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 Cfl-S1

Pamattonis gaiši pelēks. Akcenti 
RTU grafiskās identitātes krāsās 
pēc atsevišķi izstrādātiem grīdu 
izklājumu rasējumiem.  Konkrēti 
toņi precizējami

Linoleja ieklāšana uz cementa bāzes klona - 
1. Grunts "Bostik Primer 6000"
2. Nobeiguma špaktele "Bostik 3040 Combi 10"
3. Pašizlīdzinoša špaktele "Bostik 1020 Flow"
4. Līme dabīgam linolejam "Bostik Linotac LT"

Grīdas materiālu, linolejs un vinils, sadurvietās šuves 
aizpildīšanai izmantot dabīgā linoleja metināmo auklu. 

* Tai skaitā grīdas sijas aplīmēšana 5. stāva telpās pie 
ārsienas.

Skatīt grīdu apdares aprēķinā.

Kāpņu telpas K1. KB-1, K2, 
ugunsdrošas priekštelpas 
virszemes stāvos 

Linolejs-, Bfl 
ugunsizturības klase

dabīgais linolejs ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield 2
nodilumizturība EN 685 34.-43.klase,
biezums EN 428 2,5 mm, 
trieciena trokšņa slāpēšana EN ISO 717-2 5dB,
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 Bfl-S1

FORBO ;  MARMOLEUM 
FR

Pamattonis – gaiši pelēks. Krāsaini 
linoleja metināmās auklas ielaidumi  
pēc atsevišķi izstrādātiem grīdu 
izklājumu rasējumiem. Konkrēti toņi 
precizējami

Laboratorijas un darbnīcas 
virszemes stāvos.

vinils ar augstu ķīmisko 
un mehānisko noturību

 vinila grīdas segums ar pretslīdes apdari 
nodilumizturība EN 685 34.-43.klase,
biezums EN 428 2,0 mm, 
Pretslīde DIN 51130 R10, Ķīmiskā noturība EN-ISO 26987 ļoti 
laba
Ugunsreakcijas klase  EN 13501-1 Bfl-S1

Pamattonis tumši pelēks. Akcenti 
RTU grafiskās identitātes krāsās 
pēc atsevišķi izstrādātiem grīdu 
izklājumu rasējumiem.  Konkrēti 
toņi precizējami

Vinila ieklāšana uz cementa bāzes klona - 
1. Grunts "Bostik Primer 6000"
2. Nobeiguma špaktele "Bostik 3040 Combi 10"
3. Pašizlīdzinoša špaktele "Bostik 1020 Flow"
4. Līme vinila grīdas segumam "Bostik Attack"

Grīdas materiālu, linolejs un vinils, sadurvietās šuves 
aizpildīšanai izmantot dabīgā linoleja metināmo auklu. 

Skatīt grīdu apdares aprēķinā.

Datorklases, serveru telpas konduktīvs vinils homogēnas, statisko elektrību izkliedējošas  PVC flīzes; 
nodilumizturība EN 685 34.klase,
flīžu izmērs EN 427 615 mm x 615 mm, 
biezums 2,0 mm, 
elektriskā pretestība EN 1081 R≤10 Ω,
paliekošais iespiedums EN 433 0,035 mm,
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 Bfl-S1,
Izmēru stabilitāte EN 434 0,05%  

FORBO FLOORING*; 
Colorex SD 

Gaiši pelēks. Konkrēti toņi 
precizējami 

SD vinila flīžu pielīmēšanai izmantot strāvu vadošu 
akrila dispersijas līmi Seguma ieklāšana un zemēšana 
veicama saskaņā ar ražotāja instrukciju.

Grīdas materiālu, linolejs un vinils, sadurvietās šuves 
aizpildīšanai izmantot dabīgā linoleja metināmo auklu. 

Skatīt grīdu apdares aprēķinā.

Tehniskās telpas virszemes 
stāvos 

Strukturējošs pretputekļu 
sastāvs betona virsmām 
(tai skaitāvertikālo 
betona virsmu apdarei)

Mapei Concrete Sealer Uzklāt saskaņā ar ražotāja noteikto tehnoloģiju. Skatīt grīdu apdares aprēķinā.

Pamatu pēdas pagraba stāvā 
(tai skaitā vertikālā sānu 
apdare)

Strukturējošs pretputekļu 
sastāvs betona virsmām 
(tai skaitāvertikālo 
betona virsmu apdarei)

Mapei Concrete Sealer Uzklāt saskaņā ar ražotāja noteikto tehnoloģiju. Aprēķinātais apdares apjoms – 
203.53 m2



Objekts:

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes

MĀCĪBU KORPUSA PĀRBŪVE Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā (bij. Āzenes iela 20);
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 062 2003 007;

Pasūtījuma / Arhīva Nr.: P8/2017/K6A.

Iepirkums: Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros;
Iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2017/16.; Līgums-pas. Nr. 01J02-1/116.; 2017.05.31.

Iekštelpu apdares materiālu specifikācija.
 Lapas INT.IS-1, lapa 2no8; RED C

Būvprojekta daļas vadītājs Ģirts Valeinis.........................

Izstrādāja Signe Zihelmane.........................
datums 29.05.2019.

GR5.2 FORBO ;  SURESTEP

GR5.3 - -

GR5.4 - -

GR6.1

GR6.2  297x297mm. 

GR6.3 600x600mm. 

GR7.1 -

GR7.2 -

GR7.3 -

GR7.4 -

Laboratorijas un darbnīcas 
virszemes stāvos 

vinils ar augstu ķīmisko 
un mehānisko noturību II

 vinila grīdas segums ar pretslīdes apdari 
nodilumizturība EN 685 34.-43.klase,
biezums EN 428 2,0 mm, 
Pretslīde DIN 51130 R10, Ķīmiskā noturība EN-ISO 26987 ļoti 
laba
Ugunsreakcijas klase  EN 13501-1 Bfl-S1

Gaiši pelēks. Konkrēti toņi 
precizējami 

Vinila ieklāšana uz cementa bāzes klona - 
1. Grunts "Bostik Primer 6000"
2. Nobeiguma špaktele "Bostik 3040 Combi 10"
3. Pašizlīdzinoša špaktele "Bostik 1020 Flow"
4. Līme vinila grīdas segumam "Bostik Attack"

Grīdas materiālu, linolejs un vinils, sadurvietās šuves 
aizpildīšanai izmantot dabīgā linoleja metināmo auklu. 

Skatīt stāvu grīdu apdares 
aprēķinā.

Laboratorijas un darbnīcas  
pagraba stāvā 

Virsmas cietinātājs Betona grīdu virsmas 
cietinātājs Mapetop N AR6, 
3-5 kg/m2, kas pārklāts ar 
Mapei Mapecrete Li Hardener 
un apstrādāts ar Mapecrete 
Stain Protection.

Uzklāt saskaņā ar ražotāja noteikto tehnoloģiju. Skatīt stāvu grīdu apdares 
aprēķinā.

Tehniskās telpas un palīgtelpas 
pagraba stāvā 

Virsmas cietinātājs II Betona grīdu virsmas 
cietinātājs Mapetop N AR6, 
3-5 kg/m2, kas pārklāts ar 
Mapei Mapecrete Li Hardener 
un apstrādāts ar Mapecrete 
Stain Protection.

Uzklāt saskaņā ar ražotāja noteikto tehnoloģiju. Skatīt stāvu grīdu apdares 
aprēķinā.

Kāpņu telpa K3, kāņu laukumi 
kāpņu telpās K1, KB-1, K2

mozīkbetona flīzes 
terazzo 

300x300mm, biezums 2,5cm jāprecizē Tonis gaiši pelēks ar zaļiem 
akcentiem, analogs Kīpsaļas 6B 
rekonstruētās mājas kāpņu apdarei 

Šuvju aizpildīšana izmantot epoksīda bāzes flīžu 
šuvotāju

Skatīt stāvu grīdu apdares 
aprēķinā.

Sanmezgli virszemes stāvos , 
ugunsdroša priekštelpa, 
sanmezgli  un noradītās 
palīgtelpas pagraba stāvā 

Akmens masas grīdas 
flīzes 

Pavigres 21 PG25V. Pelēks – UNI Estanho Mate Ieklāšanas raksts – diagonāls attiecībā pret sienām Skatīt stāvu grīdu apdares 
aprēķinā.

Gaitenis pie APF pārejas Akmens masas grīdas 
flīzes 

Pavigres 21 PG183 UNI Estanho Mate Ieklāšanas raksts – diagonāls attiecībā pret sienām, 
analogi pārejai uz APF 

Skatīt stāvu grīdu apdares 
aprēķinā.

Ieejas Kājslauķis, 1. solis "1.solis" - alumīnija rāmī iebūvēta alumīnija/dubultas gumijas 
kājslauķu sistēma, biezums 12mm, ar ūdens noteci

FORBO FLOORING* ; 
Nuway Tuftiguard Plain 
Open double 12 mm

anodēts alumīnijs, melna
Gumija

Skatīt stāvu grīdu apdares 
aprēķinā.

Ieejas Kājslauķis, 2. solis "2.solis",alumīnija rāmī iebūvēta alumīnija/dubultas gumijas ar 
poliamīda virskārtu kājslauķu sistēma, biezums 12 mm bez 
ūdens noteces.

FORBO FLOORING*; 
Nuway Tuftiguard Classic 
closed,double 12 mm*

anodēts alumīnijs, pelēka
poliamīda šķiedru josla

Skatīt stāvu grīdu apdares 
aprēķinā.

Ieejas Kājslauķis, 3. solis "3.solis" , mīkstais ieejas paklājs-kājslauķis ; 
biezums ISO 1765 10 mm,;
nodilumizturība EN 1307 33.klase, 
šķiedru materiāls - 100%  BCF poliamīds,
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 Bfl-S1.

FORBO FLOORING*; Coral 
brush vai classic; pamatne - 
EVERFORT vinils 

CORAL CLASSIC 4751 /
SILVER GREY

Skatīt stāvu grīdu apdares 
aprēķinā.

Ieejas Kājslauķis, 3. solis "3.solis" , mīkstais ieejas paklājs-kājslauķis, standarta izmērs, 
ar vinila malu apdari. Izmērs 205 cm x 135 cm
biezums ISO 1765 10 mm,;
nodilumizturība EN 1307 33.klase, 
šķiedru materiāls - 100%  BCF poliamīds,
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 Bfl-S1.

FORBO FLOORING*; Coral 
brush vai classic; pamatne - 
EVERFORT vinils 

CORAL CLASSIC 4751 /
SILVER GREY

Skaits – 1 gab. 



Objekts:

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes

MĀCĪBU KORPUSA PĀRBŪVE Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā (bij. Āzenes iela 20);
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 062 2003 007;

Pasūtījuma / Arhīva Nr.: P8/2017/K6A.

Iepirkums: Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros;
Iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2017/16.; Līgums-pas. Nr. 01J02-1/116.; 2017.05.31.

Iekštelpu apdares materiālu specifikācija.
 Lapas INT.IS-1, lapa 3no8; RED C

Būvprojekta daļas vadītājs Ģirts Valeinis.........................

Izstrādāja Signe Zihelmane.........................
datums 29.05.2019.

GR8

- - -

Laboratorijas ar speciālām 
prasībām (lāzera stara 
novietojums)

Vinils ar paaugstinātu 
blīvumu un gludu virsmu 

homogēnas, statisko elektrību izkliedējošas  PVC flīzes; 
nodilumizturība EN 685 34.klase,
flīžu izmērs EN 427 615 mm x 615 mm, 
biezums 2,0 mm, 
elektriskā pretestība EN 1081 R≤10 Ω,
paliekošais iespiedums EN 433 0,035 mm,
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 Bfl-S1,
Izmēru stabilitāte EN 434 0,05%  

FORBO FLOORING*; 
Colorex SD 

Gaiši pelēks. Konkrēti toņi 
precizējami 

SD vinila flīžu pielīmēšanai izmantot strāvu vadošu 
akrila dispersijas līmi Seguma ieklāšana un zemēšana 
veicama saskaņā ar ražotāja instrukciju.

Skatīt grīdu apdares aprēķinā.

Esoša 
apdare

Saglabājama telpu apdare Dažādi Esoša, saglabājam telpu apdare. Nepieciešamības gadījumā 
lokāli remontējama 

Skatīt grīdu apdares aprēķinā.



Objekts:

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes

MĀCĪBU KORPUSA PĀRBŪVE Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā (bij. Āzenes iela 20);
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 062 2003 007;

Pasūtījuma / Arhīva Nr.: P8/2017/K6A.

Iepirkums: Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros;
Iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2017/16.; Līgums-pas. Nr. 01J02-1/116.; 2017.05.31.

Iekštelpu apdares materiālu specifikācija.
 Lapas INT.IS-1, lapa 4no8; RED C

Būvprojekta daļas vadītājs Ģirts Valeinis.........................

Izstrādāja Signe Zihelmane.........................
datums 29.05.2019.

tips 

D1.1 - -

D1.2 -

- - - - -

D2 - -

D3 - - -

D4 -

D5 - - -

DS-01 - - - -

DS-02 - - - -

Apdares materiālu specifikācija; dažādi - grīdlīstes, kāpņu pakāpieni u.c

Uzrādītos apdares materiālus, produktus vai izstrādājumus pieļaujams aizvietot ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) izstrādājumiem, tos saskaņojot ar projekta galveno arhitektu.

telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes Daudzums , tekošie metri; m2

visas telpas ar linoleja grīdas 
segumu 

kokšķiedru grīdlīste; 
aplīmēta 

Ar attiecīgā telpā izmantoto materiālu  aplīmētas (rūpnieciski), 
profilētas, mitrumizturīgas vidēja blīvuma kokšķiedras plātnes 
līstes. 
Izmērs 16x70 mm

Jāprecizē Skatīt grīdlīstu apdares aprēķinā.

visas telpas ar grīdas segumu- 
virsmas cietinātājs,  akmens 
masas flīžu segums, Terrazo 
flīžu segums

Polimēru grīdlīste Polimēra grīdlīste, krāsota, 40x10mm; L2300 mm ORACDECOR DX 162-
2300, 

Jāprecizē Skatīt grīdlīstu apdares aprēķinā.

visas tehniskās telpas un daļa  
palīgtelpas pagraba stāvā ar 
grīdas segumu- virsmas 
cietinātājs. Tehniskās telpas 
virszemes stāvos ar grīdas 
segumu – pretputekļu 
plārklājums 

bez grīdlīstes Skatīt grīdlīstu apdares aprēķinā.

Kāpņu laidu sāni, kāpņu sijas, 
pakāpieni un pretpakāpieni 
pretpakāpieni norādītām 
kāpnēm (skat kāpņu 
specifikāciju)

Pārkklājums betona un 
mūra virsmām

 Stocryl V 100 Jāprecizē Skatīt grīdlīstu apdares aprēķinā.

visā ēkā alumīnija profils dažādu 
grīdas materiālu 
sadurvietās,

L veida alumīnija profils, stiprināms pie grīdas pamatnes. H19 
mm. (flīžu – vinila un flīžu-linoleja grīdas materiālu sadurvietas)

izvietojumu skaīt grīdu plānos 

Lielauditoriju pakāpieni (tai 
skaitā solu zonā)
Kāpnes K5.1

PVC profils PVC noseglīste pakāpieniem Gerflor Grooved PVC stair 
nosing T49/2R

Jāprecizē 

Telpas ar grīdas segumu – 
vinils 

uzlocīta grīdas materiāla grīdlīste, H 100mm Atbalsta profils Forbo PR-
25,
attiecīgā telpā telpā 
izmantotais
vinila grīdas segums

Skatīt grīdlīstu apdares aprēķinā.

Deformācijas šuves grīdā Migua Migutec FK 35 Skatīt grīdlīstu apdares aprēķinā.

Deformācijas šuves grīdā Cementa klona grīdā iezāģēta šuve 30-50 mm dziļumā. Uz 
šuves malām, grīdas segumā ielīmēti divi L veida alumīnija 
profili ar poliuretāna hermētiķa (Mapeflex PU45) pildījumu starp 
tiem.

Skatīt grīdlīstu apdares aprēķinā.



Objekts:

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes

MĀCĪBU KORPUSA PĀRBŪVE Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā (bij. Āzenes iela 20);
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 062 2003 007;

Pasūtījuma / Arhīva Nr.: P8/2017/K6A.

Iepirkums: Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros;
Iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2017/16.; Līgums-pas. Nr. 01J02-1/116.; 2017.05.31.

Iekštelpu apdares materiālu specifikācija.
 Lapas INT.IS-1, lapa 5no8; RED C

Būvprojekta daļas vadītājs Ģirts Valeinis.........................

Izstrādāja Signe Zihelmane.........................
datums 29.05.2019.

tips 

GRS1.1

GRS2.1 _

GRS2.2

GRS1.2

GRS1.3

Apdares materiālu specifikācija - griesti

Uzrādītos apdares materiālus, produktus vai izstrādājumus pieļaujams aizvietot ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) izstrādājumiem, tos saskaņojot ar projekta galveno arhitektu.

telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes Daudzums , tekošie metri; m2

auditorijas  
mācību telpas
vieglās laboratorijas  
sapulču telpas
Kabineti

iekārti moduļveida griesti minerālvates bāzes plāksnes, 
izmēri 600x600x20(biezums) mm ; 
mitrumizturība- bez deformācijām līdz telpas gaisa mitruma 
95% pie +30°C. Gaismas atstarošana 83%. Skaņas 
absorbcijas klase A (ISO 11654). Daļēji slēpta karaksa sistēma, 
plāksnes pilnībā demontējamas. Apmales krāsotas. Praktiskais 
absorbcijas koeficients 125Hz=0.4, 250 Hz=0.85, 500Hz=1, 
1000 Hz=0.85, 1000Hz = 1, 4000Hz= 1;
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 A2-s1,d0

ECOPHON ADVANTAGE 
E, E mala, 
virsmas pārklājums-krāsota 
šķiedra, Ecophon Connect 
karkass un papilddetaļas

krāsa balta (White 500) izvietojumu skat. griestu plānos. Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.

auditoriju tipa telpas skaņu  absorbējoša 
plāksne virs piekārtiem 
griestiem

minerālvates bāzes zemo frekvenču absorbents, 
izmēri 1200 x 600 x 50 (biezums) mm. 
Praktiskais absorbcijas koeficients: 125Hz=0.65, 250 Hz=0.90, 
500Hz=0.85, 1000 Hz=0.95, 1000Hz = 1, 4000Hz= 1,
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 A2-s1,d0

Ecophon Extra Bass izvietojumu skat. griestu plānos. Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.

auditoriju tipa telpas skaņu  atstarojoši moduļi 
virs pasniedzēja zonas

minerālvates bāzes plāksnes ar skaņu atstarojošu virsmu.  
600x600x20(biezums) mm ; 
mitrumizturība- bez deformācijām līdz telpas gaisa mitruma 
95% pie +30°C. Gaismas atstarošana 83%. Skaņas 
absorbcijas klase E (ISO 11654) - . Daļēji slēpta karaksa 
sistēma, plāksnes pilnībā demontējamas. Apmales krāsotas. 
Prakstiaksi absorbcijas koeficients: 125Hz=0.45, 250 Hz=0.30, 
500Hz=0.20, 1000 Hz=0.35, 1000Hz = 0.2, 4000Hz= 0.2,
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 A2-s1,d0
 

Ecophon Master Rigid E 
gamma, E mala, 
virsmas pārklājums-gamma. 
 Ecophon Connect karkass 
un papilddetaļas

krāsa balta (White 500) izvietojumu skat. griestu plānos. Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.

Halles, gaiteņi
Kāpņu telpas K1 K2,

iekārti moduļveida griesti minerālvates bāzes plāksnes, 
izmēri 600x1200x20(biezums) mm ; 
mitrumizturība- bez deformācijām līdz telpas gaisa mitruma 
95% pie +30°C. Gaismas atstarošana 83%. Skaņas 
absorbcijas klase A (ISO 11654). Daļēji slēpta karaksa sistēma, 
plāksnes pilnībā demontējamas. Apmales krāsotas. Praktiskais 
absorbcijas koeficients 125Hz=0.4, 250 Hz=0.85, 500Hz=1, 
1000 Hz=0.85, 1000Hz = 1, 4000Hz= 1;
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 A2-s1,d0

ECOPHON ADVANTAGE 
E, E mala, 
virsmas pārklājums-krāsota 
šķiedra, Ecophon Connect 
karkass un papilddetaļas

krāsa balta (White 500) izvietojumu skat. griestu plānos. Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.

WC, palīgtelpas iekārti moduļveida griesti minerālvates bāzes plāksnes, 
izmēri 600x600x15(biezums) mm
Redzama karkasa sistēma;
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 A2-s1,d0

ECOPHON OPTA A, Amala
virsmas pārklājums-krāsota 
šķiedra, Ecophon Connect 
karkass un papilddetaļas

krāsa balta (White 500) izvietojumu skat. griestu plānos. Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.



Objekts:

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes

MĀCĪBU KORPUSA PĀRBŪVE Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā (bij. Āzenes iela 20);
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 062 2003 007;

Pasūtījuma / Arhīva Nr.: P8/2017/K6A.

Iepirkums: Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros;
Iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2017/16.; Līgums-pas. Nr. 01J02-1/116.; 2017.05.31.

Iekštelpu apdares materiālu specifikācija.
 Lapas INT.IS-1, lapa 6no8; RED C

Būvprojekta daļas vadītājs Ģirts Valeinis.........................

Izstrādāja Signe Zihelmane.........................
datums 29.05.2019.

GRS1.4

GRS3

GRS4.1

GRS4.1a

GRS4.2

GRS4.2*

GRS4.3

GRS4.3c

GRS5

Lielauditorijas 1.stāvā iekārti moduļveida griesti minerālvates bāzes plāksnes, 
izmēri 600x1040x40(biezums) mm
mitrumizturība- bez deformācijām līdz telpas gaisa mitruma 
70% pie +25°C. Gaismas atstarošana 85%. Skaņas 
absorbcijas klase A (ISO 11654), plāksnes pilnībā 
demontējamas, ar lūkas funkciju. Apmales krāsotas. 
Praktiskais absorbcijas koeficients 125Hz=0.6, 250 Hz=0.80, 
500Hz=0.85, 1000 Hz=1, 2000Hz = 1, 4000Hz= 1
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 A2-s1,d0

ECOPHON MASTER 
MATRIX ,
virsmas pārklājums-krāsota 
šķiedra, Ecophon Connect 
karkass un papilddetaļas

krāsa balta (White 500) izvietojumu skat. griestu plānos. Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.

Laboratorijas, darbnīcas Pie pārseguma 
stiprinātas moduļveida 
plāksnes 

Pie pārseguma līmētas minerlāvates bāzes  plāksnes
Izmēri 1200 x 600 x 30 (biezums) mm ; 
mitrumizturība- bez deformācijām līdz telpas gaisa mitruma 
95% pie +30°C. Gaismas atstarošana 83%. Skaņas 
absorbcijas klase A (ISO 11654).Plāksnes līmētas pie 
pārseguma;
Ugunsreakcijas klase EN 13501-1 A2-s1,d0

Ecophon INDUSTRY 
MODUS TAL

Jāprecizē izvietojumu skat. griestu plānos. Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.

Gaiteņi;
Palīgtelpas virszemes stāvos 
Mācību telpas pagraba stāvā 
(izņemot zonas ar uzgusndrošo 
krāsojumu)

Krāsojums uz 
pārseguma, pārseguma 
sijām

matēta, ūdens dispersijas akrilkrāsa sausām iekštelpām. Balts. Konkrēti toņi precizējami  Virsmu sagatavošana pirms apdares:  virsmu 
špaktelēt, slīpēt , gruntēt un krāsot saskaņā ar 
tehnoloģiju. Izvietojumu skatīt griestu apdares  plānos. 

Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.

Tehniskās telpas un palīgtelpas 
pagraba stāvā. (izņemot zonas 
ar uzgusndrošo krāsojumu)

Krāsojums uz 
pārseguma, pārseguma 
sijām

matēta, ūdens dispersijas akrilkrāsa sausām iekštelpām. Balts Virsmu sagatavošana pirms apdares: pārsegumu 
attīrīt no netīrumiem un birstošām daļām ar stiepļu 
birsti. , Krāsot ar pulverizatoru.  Izvietojumu skatīt 
griestu apdares  plānos. 

Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.

Telpu zonas ar iekārtiem 
ģipškartona griestiem (saskaņā 
ar griestu plāniem)

Iekārti ģipškartona griesti 
krāsoti 

Ģipškartona plākšņu griesti ,metāla karkasa konstrukcija, 
krāsoti  (matēta, ūdens dispersijas akrilkrāsa sausām 
iekštelpām)

Balts. Konkrēti toņi precizējami  Virsmu sagatavošana pirms apdares:  virsmu 
špaktelēt, slīpēt , gruntēt un krāsot saskaņā ar 
tehnoloģiju.  Izvietojumu skatīt griestu apdares  
plānos. 

Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.

Krāsojamas ģipškartona / 
karkasa sistēmas - 
Sanmezglu kabīnes; 
Nišu “griesti” pie gaiteņu 
sienām; 
Pazemināto griestu zonas pie 
logiem;
Lielauditoriju ģipškartona 
griestu daļas.
Ugunsdrošā ģipškartona 
apšuvuma krāsošana 

Krāsojums uz 
ģipškartona 
konstrukcijām 

Matēta, ūdens dispersijas akrilkrāsa sausām iekštelpām. 

* Apdares apjomos iekļauts tikai krāsojums! 
Ģipškartona konstrukcijas iekļautas sienu specifikācijā un 
apjomos, skatīt AR plānos norādīto sienas tipu)

Balts. Konkrēti toņi precizējami  Virsmu sagatavošana pirms apdares:  virsmu 
špaktelēt, slīpēt , gruntēt un krāsot saskaņā ar 
tehnoloģiju.  Izvietojumu skatīt griestu apdares  
plānos. 

Griestu ugunsdrošā riboto 
paneļu apdare pagraba stāvā, 
uz lielauditoriju esošā 
pāresguma  un 5.stāvā 

Ugunsdrošais krāsojums 
 uz pārseguma

Ugunsdrošais krāsojums Pamattonis balts. Lielauditorijas – 
tumši palēks. Konkrēti toņi 
precizējami 

 Virsmu sagatavošana pirms apdares:  virsmu 
špaktelēt, slīpēt , gruntēt un krāsot saskaņā ar 
tehnoloģiju.  Izvietojumu skatīt griestu apdares  
plānos. 

Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.

Akustiskā apdare uz  
lielauditoriju pārseguma, 
krāsota 

PAROC CGL,60 mm, gruntēta, krāsota Tumši pelēks. Konkrēti toņi 
precizējami 

Ķīpsalas 6B kāpņu telpas daļa Iekārti perforēti 
ģipškartona griesti, 
krāsoti

Perforēti ģipškartona plākšņu griesti  ,metāla karkasa 
konstrukcija, krāsoti  (matēta, ūdens dispersijas akrilkrāsa 
sausām iekštelpām)  Gaisa šķirkārta ar 30 mm biezu 
minerālvates pildījumu.

DANOLINE DESIGNPANEL 
MICRO M2F 1200

1929 (pēc Tikkurila kataloga)  Virsmu sagatavošana pirms apdares:  virsmu 
špaktelēt, slīpēt , gruntēt un krāsot saskaņā ar 
tehnoloģiju.  Izvietojumu skatīt griestu apdares  
plānos. 

Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.
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 Lapas INT.IS-1, lapa 7no8; RED C

Būvprojekta daļas vadītājs Ģirts Valeinis.........................

Izstrādāja Signe Zihelmane.........................
datums 29.05.2019.

GRS6 -

GRS7

GRS8

GRS8.2

-

Tehniskām telpām ar jaunu 
betona pārsegumu 

Pretputekļu pārklājums

Zem kāpņu laidiem un kāpņu 
laukiemiem esošām kāpnēm 

Dekoratīvs apmetums, 
krāsots 

Silikona dekoratīvais 
apmetums HENKEL Ceresit 
CT 74, grauds <=1,5mm,

Balts. Konkrēti toņi precizējami 

Pie pārejas uz APF Fibrolīta plāksnes Krāsotas akustsikās fibrolīta plāksnes uz metāla karkasa.  1200x600x15mm, skaidas 
platums 1.5 mm. Malas 
frēzētas (11 mm) Plāksnes 
krāsotas. 

M499 (pēc Tikkurila kataloga) Izvietojumus skatīt griestu plānos

ZIC telpas 2.stāvā Fibrolīta plāksnes Krāsotas akustiskās fibrolīta plāksnes uz metāla karkasa.  1200x600x15mm, skaidas 
platums 1.0 mm.  Plāksnes 
krāsotas. 

jāprecizē Izvietojumu skatīt atsevišķā ZIC telpu interjera 
projektā 

Skatīt stāvu griestu apdares 
aprēķinā.

Esoša 
apdare

Saglabājama telpu apdare Dažādi Esoša, saglabājam telpu apdare. Nepieciešamības gadījumā 
lokāli remontējama 
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Apdares materiālu specifikācija - sienas

Uzrādītos apdares materiālus, produktus vai izstrādājumus pieļaujams aizvietot ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) izstrādājumiem, tos saskaņojot ar arhitektu.

telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes Daudzums , tekošie metri; m2

sausas iekštelpas – mācību 
telpas visos stāvos, palīgtelpas 
virszemes stāvos 

Pusmatēta, ūdens dispersijas akrilkrāsa  sausām  iekštelpām, 
noturīga pret mazgāšanu.  

Gaiši pelēks. Auditorijās un 
laboratorijās  - akcenti RTU 
grafiskās identitātes krāsās. 
Konkrēti toņi precizējami 

 Virsmu sagatavošana pirms apdares:  sienas 
špaktelēt, slīpēt , gruntēt un krāsot saskaņā ar 
tehnoloģiju  un plānos norādīto informāciju par sienu 
konstrukciju.

Skatīt stāvu sienu apdares 
aprēķinā 

sausas iekštelpas - tehniskās 
telpas, palīgtelpas pagraba 
stāvā 

Pusmatēta, ūdens dispersijas akrilkrāsa  sausām  iekštelpām. Balts Virsmu sagatavošana pirms apdares: sienas attīrīt no 
netīrumiem un birstošām daļām ar stiepļu birsti. , 
Krāsot ar pulverizatoru 

sausas iekštelpas ar 
paaugstinātu slodzi, gaiteņi un 
kāpņu telpas

Pusmatēta, ūdens dispersijas akrilkrāsa  sausām  iekštelpām 
ar paaugstinātu izturību pret berzi un mazgāšanu. 

Gaiši pelēks. Konkrēti toņi 
precizējami 

 Virsmu sagatavošana pirms apdares:  sienas 
špaktelēt, slīpēt , gruntēt un krāsot saskaņā ar 
tehnoloģiju  un plānos norādīto informāciju par sienu 
konstrukciju.

mitras iekštelpas Pusmatēta, ūdens dispersijas akrilkrāsa mitrām  iekštelpām ar 
paaugstinātu izturību pret berzi un mazgāšanu. 

Gaiši pelēks. Konkrēti toņi 
precizējami 

 Virsmu sagatavošana pirms apdares:  sienas 
špaktelēt, slīpēt , gruntēt un krāsot saskaņā ar 
tehnoloģiju  un plānos norādīto informāciju par sienu 
konstrukciju.

auditorijas, mācību telpas, 
akustiskā apdare

sienas paneļi-skaņas 
absorbenti

Vertikāli, pie sienas stiprināmas rūpnieciski ražotas skaņu 
absorbējošas, augsta blīvuma stikla vates plāksnes, 
Redzamā virsma pārklāta ar triecienizturīgu stikla šķiedras 
audumu, Paneļa aizmugure pārklāta ar stikla audumu. Slēpti 
paneļu savienojumi. Skaņas absorbcijas klase A (ISO 
11654).Izmēri 2700x600, ; 
Biezums 40 mm. 

Atbilstoši ekstrudēta alumīnija stprinājuma, savienojuma profili 
un perimetra noseglīste, krāsota sienas panelim atbilstošā 
tonī.. 

ECOPHON Akusto Wall C 
+Ecophon Connect profilu 
sistēmas, 

Pelēks. Konkrēti toņi precizējami katra plāksne griezta uz pusēm, attiecīgi 1350(h)x600 
mm, paneļi uzstādāmi 90 cm augstumā no grīdas 
(apakšējā mala), kopējo paneļa platumu skatīt telpu 
plānos. 

Izvietojumu skatīt plānos 
saskaņā ar atbilstošu sienas tipu.

gaiteņi, info sienas info sienu apdare Dabīgā linoleja informācijas sienas  plāksne 
materiāla biezums 6 mm; ruļļa platums 122 un 183 cm; 

Forbo Bulletin Board 
plāksne 

Pelēks. Konkrēti toņi precizējami Izvietojumu skatīt plānos 
saskaņā ar atbilstošu sienas tipu.

sanmezgli, flīzes flīzējums glazētas keramikas sienu flīzes. ; Flīžu raksts, izmēri un krāsas 
- pēc atsevišķi izstrādātiem sienu zīmējumiem. Flīžu izmēri –
9.7x29.7cm.

 Flīzes Pavigres Pamattonis balts - PAVIGRES 21
Uni Cristal PC113
Akcenta tonis – PAVIGRES 21 
Uni Tropical PC391
Akcenta toņa flīzes sastāda 6 % no 
kopējā sienas flīžu apjoma.

Flīžu apdares augsutms tualetēs  - 1.60m no grīdas, 
dušas telpās – 2.1 m no grīdas. Virs flīzēm – krāsota 
sienas apdare (dušas telpās izmantot krāsu mitrām 
telpām)

Skatīt stāvu sienu apdares 
aprēķinā 

sanmezgli spoguļi Izmērus skatīt sanmezglu aprīkojuma specifikācijā skatīt sanmezglu aprīkojuma 
specifikācijā. 
Kopā 25.4 m2

Mācību telpas Sienu apdare aiz 
keramiskām izlietnēm 
mācību telpās 

vinila segums  sienām. 
Izmērs 600x600 mm 

Forbo Onyx + Gaiši pelēks. Konkrēti toņi 
precizējami 

Izvietojums – virs izlietnes virsmas. Kopā 15.84 m2

ZIC darbnīca, garderobe flīzējums Ķieģeļu rakstā, 297x297mm
Flīžu tonis - pēc dizaina projekta.

 Flīzes Pavigres
Pavigres Uni Cristal PP92

Skatīt stāvu sienu apdares 
aprēķinā 


