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Musu risinajumi nodrošina
vienkaršu buvniecibas procesu

un jumtu,kas spej staties
preti dabas spekiem.



Protan sargā vērtības

Protan ir norvēģu rūpniecības grupa – pasaules līderis membrānu tehnoloģijā. Mēs izstrādājam un piegādājam
membrānas, jumta sistēmas, ventilācijas sistēmas un tehniskos tekstilmateriālus. Mūsu galvenais birojs atrodas

Drammenā, Norvēģijā, mēs nodarbinām vairāk nekā 650 strādnieku un mūsu apgrozījums pārsniedz
1.2 miljardus Norvēģijas kronu.

Mūsu plašākā darbības joma ir jumta segumi un membrānas. Mēs arī specializējamies pēc pasūtījuma izgatavotos,
elastīgos ventilācijas cauruļvados šahtām un tuneļiem. Tāpat mēs piegādājam daudzfunkciju tehniskos
tekstilmateriālus plašam pielietojuma jomu spektram. Protan ir arī viens no lielākajiem jumta segumu

darbuzņēmējiem Skandināvijas reģionā.

Vairāk nekā 70 gadu lielā pieredze Protan ir ļāvusi izstrādāt inovatīvus risinājumus, kas ir piemēroti globālajam
tirgum un skarbiem klimatiskajiem apstākļiem. Mēs cieši sadarbojamies ar mūsu klientiem un piegādātājiem, lai
saglabātu līderpozīcijas izmantojamajās tehnoloģijās, vides aizsardzībā un kompetencē. Tādējādi mēs gūstam

unikālu pieredzi un skatījumu, un tas nozīmē, ka mēs spējam piegādāt elastīgus, pēc pasūtījuma izstrādātus
risinājumus, kas atbilst vietējām prasībām – neatkarīgi no tā, vai mūsu klientiem ir nepieciešams videi draudzīgs

ūdensdrošs jumta segums, ventilācija skarbiem vides apstākļiem vai cita veida tehniskā aizsardzība. Mūsu kā
starptautiskas grupas visnozīmīgākā loma ir sargāt vērtības, sniedzot progresīvākos risinājumus.
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AUGSTA KVALITĀTE
UN ILGS KALPOŠANAS LAIKS
Protan piegādā jumta segumus un membrānas kopš 1972. gada un var pierādīt savu 
produktu ilgo kalpošanaslaiku, balstoties uz ilggadīgo pieredzi Skandināvijas klimatā, kā arī 
visaptverošu testēšanu paša uzņēmuma un ārējās laboratorijās.

Jumta seguma īpašības, kvalitāti un mūža ilgumu nosaka
izejmateriālu kvalitāte. Visi izejmateriāli, ko izmanto Protan, tiek
saņemti no piegādātājiem, pie kuriem regulāri tiek veikti auditi, visi
saņemtie materiāli pirms izmantošanas ražošanā tiek testēti.

Izstrādāti Skandināvijas klimatam
Mūsu jumta segumi un membrānas ir ļoti elastīgi un spēj izturēt
jebkāda veida ekstrēmus laikapstākļus. Tie ir izstrādāti skarbajam
Skandināvijas klimatam, līdz ar to īpaša uzmanība tiek pievērsta
materiālu īpašībām zemās temperatūrās. Ilglaicīgas pārbaudes
parāda, ka pat pēc 30 gadiem Protan jumta segumi un membrānas
joprojām saglabā savas labās īpašības un būs darba kārtībā vēl
daudzus gadus pēc paredzētā
kalpošanas laika beigām.
 

PROTAN TESTĒŠANAS LABORATORIJA
Mēs izstrādājam un testējam visus mūsu risinājumus un
produktus, kā arī pārbaudām izejmateriālus un ražošanas
procesu mūsu laboratorijā Drammenā, Norvēģijā. Laboratorija
ir sertificēta, to pārbauda Det Norske Veritas, kas mums liek
ievērot noteiktu kārtību izejmateriālu un produktu testēšanā un
dokumentēšanā.

Pilnīga sistēma
Mēs esam izstrādājuši pilnīgu jumta segumu sistēmu, sākot ar 
jumiķu apmācīšanu līdz pat montāžai, kā arī pārbaudes un apkopes 
programmas pēc uzstādīšanas, lai nodrošinātu mūsu produktu un 
risinājumu ilglaicību. 

Apstiprināta izturība
Lielbritānijas Atbilstības sertifikātu padome (BBA – British Board of
Agrément) kopā ar pētniecības institūtu SINTEF Building and 
Infrastructure ir novērtējusi jumtu kalpošanas ilgumu, pārbaudot 
vecos Protan jumtus, un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, 
sniedz šādu atzinumu Protan Atbilstības sertifikātā (98/3459):
„Paātrināti laikapstākļu iedarbības testi un sniegums ekspluatācijas 
laikā pstiprina fizisko īpašību pietiekamu saglabāšanu. Visi pieejamie
pierādījumi norāda, ka Protan mehāniski nostiprināto PVC jumta 
membrānu kalpošanas ilgumam būtu jābūt lielākam par 30 gadiem.”

ILGS KALPOŠANAS LAIKS
Ilglaicīgas pārbaudes parāda, ka Protan jumta segumi un 
membrānas saglabā savu elastīgumu un tiem būs ilgs atlikušais 
kalpošanas laiks pat pēc 30 gadu termiņa beigām.
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Spēj izturēt ārkārtēju slodzi.
Dokumentāli reģistrēts ilgs kalpošanas laiks.

Var uzstādīt jebkādos laikapstākļos.
Karstā gaisa metināšana ar minimālu ugunsbīstamību.

Viendabīgas, izturīgas šuves.
Videi draudzīgi.

DROŠI
RISINĀJUMI 
AR HIDRO- 
IZOLĀCIJU

Protan jumta segumi 
apmierina visas prasības

attiecībā uz augsta tehniskā 
standarta

ilgtspējīgiem jumtiem.

Eksponētie 
jumti

Protan SE membrāna ar Protan Omega profiliem.

Redfields Garden Centre, Fleet, Hempšīra. Newspan Building Solutions Ltd.
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Vispiemērotākie
Mūsu produktiem piemīt izcila plīsuma izturība, kas ir īpaši nozīmīga,
kad nepieciešams novērst vēja nodarītus postījumus vietās, kas
pakļautas ārkārtēji spēcīgam vējam. Mūsu jumta segumi ir
vispiemērotākais produkts uzstādīšanai īpaši aukstos laikapstākļos,
kas ir izteikta priekšrocība ziemā un aukstā klimatā.

Pretslīdes virsma
Jumta membrānām ir teksturēta virsma, kas nodrošina pretslīdes
īpašības. Salīdzinājumā ar neteksturētiem jumta segumiem šāda
virsma ir nozīmīgs drošības faktors gan uzstādīšanas, gan arī
pkopes laikā.

Droši kvalitātes risinājumi
Mūsu augstas kvalitātes risinājumi neslogojamajiem jeb neaizsargātajiem jumtiem nodrošina ilgu 
kalpošanas laiku, tie ir uzticami jebkādos klimatiskajos apstākļos un nodrošina augsta tehniskā 
standarta ilgtspējīgus jumtus.

Produkti tiek nostiprināti mehāniski, ar vakuumu, vai arī pilnībā
savienoti ar jumta struktūru. Jumta segumi ir ideāli piemēroti
plakanajiem un slīpajiem jumtiem uz jaunām ēkām un renovētos
projektos. Protan jumta segumi un membrānas ir stiprinātas un
pārklātas ar PVC-P (plastificētas).

Protan jumta segumi:
 iztur gan augstu, gan zemu temperatūru
 UV staru ietekmes izturība
 nodrošina pašapdzēšanos
 ir ar pašdzēšanas īpašībām
 tiek metināti ar karstu gaisu

PAŠAPDZĒŠANĀS
Mūsu jumta membrānas eksponētiem jeb neaizsargātajiem
jumtiem ir ar pašapdzēšanās īpašībām. Tas nozīmē, ka tās neļauj
liesmai izplatīties. Tās ir ar ugunsdrošības sertifikāciju lielākajai
daļai pamatņu atbilstoši EN 13501-5 standartam.

Pilnu informāciju iespējams atrast www.protan.com, kā arī
SINTEF tehniskajā apstiprinājumā jumta segumiem.

NAV NEPIECIEŠAMA ATKLĀTA LIESMA
Protan membrānu un jumta segumu metināšanai tiek izmantots
tikai karsts gaiss, līdz ar to šī metode nodrošina drošu jumta
montāžu. Izvēloties Protan risinājumus, ēkas īpašnieks 
neuzņemas risku montāžas laikā.
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EXPOSED ROOFS

Atkarībā no pamatnes veida tiek izmantots Protan SE vai EX.

PROTAN STANDARTA PĀRKLĀJOŠĀ SISTĒMA

2

1

5

4

1 Protan SE vai EX membrāna 4 Tvaika izolācija

2 Stiprinājumi 5 Balsta pamatne

3 Siltumizolācija 6 Supporting deck

3
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Membrāna tiek piestiprināta pamatnei garenvirzienā gar malām un 
pārklājas ar blakus esošo plātni. Abas plātnes tiek salodētas kopā, 
izmantojot karstu gaisu. Pārklājuma vietā materiāls tiek vienmērīgi 
sakausēts kopā, līdz ar to šuve ir vismaz tikpat izturīga kā pats jumta 
segums. Šī sistēma visbiežāk tiek izmantota neslogojamajos jumtos.

Protan SE un EX membrānas tiek izmantotas mehāniski
piestiprinātiem jumtu segumiem.

  Membrānām neslogojamajiem jumtiem, kas tiek nostiprinātas mehāniski 
     (kā Protan standarta pārklājošajā sistēmā) ir ar poliesteru stiprināta pamatne.

JUMTA SEGUMI UN MEMBRĀNAS
EKSPONĒTIE JUMTI

Ātra un droša uzstādīšana
Ātrs montāžas process

Var uzstādīt jebkādos laikapstākļos
Piemērota bargam klimatam

Izturīgas šuves

  Mūsu risinājumi ir uzticami jebkuros klimatiskajos apstākļos, tos var uzstādīt 
     praktiski jebkuros laikapstākļos. Protan membrānas klāj Ziemeļu polārloka centra 
     Saltfjelletā jumtu.

Visiem pamatnes veidiem
PROTAN STANDARTA PĀRKLĀJOŠĀ SISTĒMA

Protan standarta pārklājošo sistēmu ar mehāniskiem 
stiprinājumiem var uzstādīt uz jebkura veida pamatnēm 
un izmantot kā jaunām ēkām, tā arī renovācijas projektos.

RENOVĀCIJA JAUNBŪVE
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EXPOSED ROOFS

VĒJA
IZTURĪBA

Protan piedāvā īpaši
izstrādātas jumta segumu

sistēmas jumtiem un jumtu
virsmām, kas
pakļautas vēja

iedarbībai.
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Atkarībā no atrašanās vietas un ēkas ģeometrijas vēja spiediens uz
jumtu var būt ļoti liels un turbulents. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai jumta
struktūra un izvēlētā jumta sistēma spētu izturēt šādu slodzi. Mūsu
vēja slodzes aprēķina pamatā ir Eiropas vēja iedarbes standarts 
(EN 1991-1-4). Mūsu pārbaudīto un sertificēto stiprinājumu izmantošana 
kopā ar mūsu membrānām garantē augstas kvalitātes jumtu.

Negatīvs spiediens
Pateicoties starpībai starp statisko un dinamisko spiedienu, vējš uz
plakaniem jumtiem rada negatīvu spiedienu. Orkāna stipruma vēja
gadījumā šāds negatīvais spiediens var būt pat vairāki simti kilogramu
uz m2, turklāt tas ir visspēcīgākais jumta virsmas stūros un malās.

Turbulentas vēja plūsmas gadījumā uz jumta struktūru no augšpuses
iedarbojas negatīvais spiediens, līdztekus tam bieži vien nāk arī
spiediens no iekšpuses, ko izraisa noplūdes ēkas sienās vai
jumta struktūrās.

Īpaši izstrādātas jumta sistēmas
Teritorijās ar spēcīgu vēja ietekmi mēs iesakām izmantot mūsu īpaši
izstrādātās jumta sistēmas:

 Protan Vacuum Roof sistēma

 Protan PFS sistēma

 Protan Secret Fix sistēma

VĒJA 
IEDARBĪBA

Vēja ietekme uz plakanajiem jumtiem
PALIELINĀTĀM VĒJA SLODZĒM PAKĻAUTAS ĒKAS

Ēkas ir jāaizsargā ne tikai no lietus, sniega
un temperatūras svārstībām, bet arī no vēja.
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Atkarībā no pamatnes tiek izmantotas šādas membrānas:
Protan SE vai EX.

PROTAN „VACUUM ROOF” SISTĒMA

2

1

3

4

5

1 Protan vakuuma vārsts 4 Tvaika izolācija

2 Protan SE vai EX membrāna 5 Balsta pamatne
(gaisa necaurlaidīga)

3 Siltumizolācija
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Jo spēcīgāks vējš, jo labāk
PROTAN „VACUUM ROOF” SISTĒMA

Protan Vacuum Roof – tā ir unikāla sistēma, kurā uz jumta virsmas nav nepieciešams izmantot
stiprinājumus vai līmvielas. Vēja spēks rada vakuuma efektu, kas membrānu cieši piekļauj jumta
struktūrai. Jo vējaināks ir laiks, jo labāk sistēma strādā.

Kad vakuuma jumts ir pakļauts vēja iedarbībai, starp membrānu
un gaisa necaurlaidīgu pamatni veidojas negatīvs spiediens. Tas
padara mūsu vakuuma jumtus ideāli piemērotus skarbam klimatam.
Uz jumta virsmas nav nepieciešams izmantot stiprinājumus, līdz ar
to netiek caurdurta tvaika izolācija. Membrāna tiek klāta 2 vai 4
metrus platās loksnēs, pēc tam tā tiek hermētiski nostiprināta pie
parapetiem un ap visām ietaisēm.

Ātra montāža 
Protan Vacuum Roof sistēma nodrošina ātru montāžu un celtniecības 
procesu. Šī risinājuma gadījumā ir ļoti maz šuvju, un tas ir lieliski 
piemērots projektiem ar stingrām hermētiskuma prasībām, tādiem kā 
pasīvās mājas. Mūsu vakuuma jumta sistēma ir arī ideāli piemērota 
celtnēm ar augstu mitruma līmeni, tādām kā peldbaseini, alus darītavas 
u.c. Ja mitrums nokļūst jumta struktūrā, Vacuum Roof sistēma palīdz 
to izvadīt.
 
Nekāda trokšņa uzstādīšanas laikā
Urbšanas radītais troksnis var būt problēma jumtu renovācijas
procesā. Protan Vacuum Roof sistēmas uzstādīšana ievērojami
samazina troksni montāžas laikā, kas ir nozīmīga priekšrocība tādu
ēku lietotājiem kā biroju ēkas, slimnīcas, skolas un citas iestādes.

Protan SE un EX membrānas ir ideāli piemērotas Vacuum 
Roof sistēmām.

  Visā Eiropā uz ēkām ir uzklāti vairāki miljoni kvadrātmetru
     Protan vakuuma jumta seguma. Kad vakuuma jumts ir pakļauts
     vēja iedarbībai, starp membrānu un gaisa necaurlaidīgu nesošo
     pamatni veidojas negatīvs spiediens.

Unikāls risinājums
Ātra montāža

Netiek izmantoti stiprinājumi vai līmvielas
Ideāli piemērots skarbam klimatam

VĒJA IEDARBĪBA RENOVĀCIJA JAUNBŪVE
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PROTAN PFS SISTĒMA

2

1

6

3

4

5

1 Protan PFS sistēmu
membrāna

5 Tvaika izolācija

2 Gareniskas joslas 6 Balsta pamatne

3 Stiprinājumi 7 Supporting deck

4 Siltumizolācija

Ātri uzstādāms, pret laikapstākļu iedarbību
aizsargāts jumta segums

PROTAN PFS SISTĒMA

Protan PFS sistēma ir vislabākais un ātrākais risinājums vējainās teritorijās, tādēļ tā ir ideāli
piemērota, kad jumtu nepieciešams pārklāt ātri.

Ātra, droša montāža
Ātrs celtniecības process
Piemērota bargam klimatam
Izmantošana nav atkarīga no laikapstākļiem
Mazāk šuvju

VĒJA IEDARBĪBA RENOVĀCIJA JAUNBŪVE

Membrānas ir pieejamas 2 un 4 metru platumā ar apakšpusē 
piemetinātām īpaši noturīgām joslām mehāniskam stiprinājumam.
Šī sistēma ir ātrs un efektīvs veids, kā noklāt lielus, stipra vēja iedarbībai 
pakļautus jumtus. Tā tika izstrādāta, lai vienkāršotu montāžu un 
samazinātu uzstādīšanai uz vietas nepieciešamo laiku salīdzinājumā
ar standarta pārklājošo sistēmu. Protan PFS sistēmu, kurā izmanto 
piemetinātas loksnes apakšpusē, var pielāgot pat visskarbākajiem vējiem.

Protan PFS sistēma nodrošina optimālu jumta seguma materiāla
izklājumu, un to var pielāgot konkrētai ēkai. Joslas membrānas
apakšpusē tiek piemetinātas rūpnīcā. Atstarpes starp joslām var
mainīties atkarībā no tā, cik liela ir vēja iedarbība uz ēku un kāds ir
attālums starp stiprinājumiem. Protan PFS sistēma ir īpaši piemērota
izmantošanai teritorijās ar spēcīgu vēju.

Lielas jumta platības var noklāt ātri un ar minimāliem metināšanas
darbiem uzstādīšanas vietā. Lokšņu izmantošana ļauj nodrošināt
ātru montāžu, jo vienlaicīgi tiek klātas plašas membrānas loksnes,
ievērojami samazinot metināšanas apjomu.
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Ideāli piemērota vējam pakļautām
jumta virsmām

PROTAN SECRET FIX SISTĒMA

Protan Secret Fix sistēmā tiek izmantota 2 metrus plata membrāna ar īpaši izturīgām joslām, kas šķērsām 
piemetinātas membrānas apakšpusē, lai nodrošinātu mehānisku membrānas stiprināšanu pie pamatnes.

PROTAN SECRET FIX SYSTĒMA

2

1

6

3

5

1 Protan Secret Fix membrāna 5 Tvaika izolācija

2 Šķērsām izvietotas joslas 6 Balsta pamatne

3 Stiprinājumi

4 Siltumizolācija

4

Ātra, droša montāža
Ātrs celtniecības process

Piemērotas bargam klimatam
Izmantošana nav atkarīga no laikapstākļiem

Mazāk šuvju

RENOVĀCIJA JAUNBŪVE

Sistēma sniedz ātru un efektīvu veidu vēja iedarbībai visvairāk pakļauto 
jumta daļu pārklāšanai, piemēram, stūriem un malām, bet to var 
izmantot arī uz visas jumta virsmas. Tā ir izstrādāta, lai optimizētu 
montāžu uz jumta un samazinātu metināšanas apjomu salīdzinājumā 
ar standarta pārklājošo sistēmu.

Protan Secret Fix sistēma – tā ir optimāla jumta seguma sistēma, ko var
pielāgot konkrētai ēkai. Jumtu sistēmā tiek izmantota membrāna ar
joslām tās apakšpusē, kas tiek piemetinātas rūpnīcā. Attālums starp
joslām var mainīties atkarībā no tā, cik liela ir vēja iedarbība uz ēku un
kādam ir jābūt attālumam starp stiprinājumiem.

VĒJA IEDARBĪBA



PROTAN LĪMĒJAMĀ SISTĒMA

2

1

6

3

5

1 Protan EX-A membrāna 4 Siltumizolācija

2 Izolācijas stiprinājumi
(ne vienmēr nepieciešami)

5 Tvaika izolācija

3 Līmviela 6 Balsta pamatne

JUMTA SEGUMI UN MEMBRĀNAS
EKSPONĒTIE JUMTI16

4
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Ja ir ierobežotas iespējas izmantot
mehāniskos stiprinājumus

PROTAN LĪMĒJAMĀ SISTĒMA

Risinājumi ar pilnīgu membrānas pielīmēšanu var būt piemēroti gadījumos, 
kad ir nevēlama tvaika izolācijas caurduršana, vai arī pamatnes dēļ mehāniska 
stiprināšana ir apgrūtināta vai pat neiespējama.

JUMTA SEGUMI UN MEMBRĀNAS
EKSPONĒTIE JUMTI

Augsta kvalitāte un ilgs kalpošanas laiks
Augsta pārrāvuma stiprība

Ideāli piemērota sarežģītam dizainam

RENOVĀCIJA JAUNBŪVE

Protan līmējamo sistēmu var izmantot gan uz karstām, gan
aukstām jumta struktūrām, jaunām ēkām un atjaunošanas projektos.
Dažās valstīs līmēšana ir vispārpieņemta jumta seguma montāžas
metode, bet šo risinājumu nevar izmantot aukstā vai mitrā laikā.

Šis risinājuma veids ir piemērots ēkām ar augstu mitruma līmeni,
tādām kā peldbaseini, un uz jumtiem ar, piemēram, koka vilnas paneļu
pamatni, kur mehāniskā nostiprināšana ir apgrūtināta.

Pilnībā līmējamām jumtu sistēmām Protan ir izstrādājis Protan
EX-A membrānu ar poliestera pārklājumu membrānas apakšejā pusē.
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PROTAN 2X

2

1

3

4

5

1 Protan SE
membrāna

4 Tvaika izolācija

2 Stiprinājumi 5 Balsta pamatne

3 Siltumizolācija
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Viens slānis celtniecības periodam  
un otrs – visam mūžam

PROTAN 2X SISTĒMA

Izmantojot Protan 2X, sākumā tiek uzklāts viens slānis, lai nodrošinātu 
ūdensdrošu jumta segumu celtniecības laikā, kā arī darba platformu.  
Pēc tam, kad celtniecības darbi ir pabeigti, tiek uzklāts vēl viens slānis.

Dažreiz notiek tā, ka celtniecības laikā jumta segums ir pakļauts
intensīvai kustībai un uz tā tiek izvietotas pagaidu celtniecības
instalācijas. Tā rezultātā jumta segums un siltumizolācija ievērojami
nolietojas. Savas turpmākas ekspluatācijas laikā jumta segums netiks
pakļauts šādai slodzei un nav tam projektēts.

Cik agri vien iespējams
Šīs problēmas tiek atrisinātas ar Protan 2X, uzklājot celtniecības
perioda jumta seguma hidroizolācijas membrānu pēc iespējas agrāk
celtniecības procesā. Pēc tam, kad celtniecības darbi ir pabeigti,
sākotnējā jumta seguma membrāna tiek labota un tai virsu tiek
uzklāta siltumizolācija, kurai virsu tiek uzklāta otra hidroizolācijas
kārta. Membrāna tiek nostiprināta mehāniski vai izmantojot Protan
“vacuum roof ” jumta sistēmu. Celtniecības perioda jumta seguma
hidroizolācijas membrāna pabeigta jumta seguma struktūrā
struktūrā kalpo kā tvaika izolācijas barjera ar pilnībā
sametinātām šuvēm.

Ātri uzstādāms, pret laikapstākļu iedarbību noturīgs jumts
Protan 2X sniedz daudz priekšrocību. Galvenais būvuzņēmējs ātri
iegūst ūdensnecaurlaidīgu jumtu zem kura agrā būvniecības stadijā
var uzsākt iekšdarbus. Agri uzstādītais pirmais jumta slānis nodrošina
ūdensnecaurlaidību, tādējādi aizsargājot ēkas iekšējo konstrukciju.

Kad celtniecība ir pabeigta, tiek uzklāta jumta siltumizolācija un
gala jumta segums.

Ātri uzstādāms, pret laikapstākļu iedarbību noturīgs jumts
Droša darba platforma

Aizsargā siltuma izolāciju un konstrukciju

  Izmantojot Protan 2X, celtniecības laikā jumtu var izmantot celtniecības 
     objektu izvietošanai.

JAUNBŪVE
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Augsts saules staru atstarošanas koeficients –
mazāka dzesēšanas nepieciešamība

PROTAN COOL ROOF

Protan Cool Roof – tā ir sistēma, kur tiek izmantota balta membrāna ar dokumentēti augstu saules
staru atstarošanas koeficientu (SRI), līdz ar to nepieciešama mazāka dzesēšana.

Balta jumta virsma ar augstu saules staru atstarošanas koeficientu
rada daudz zemāku temperatūru kompaktā jumta struktūrā nekā
tumšākas krāsas virsma. Augsts saules staru atstarošanas koeficients
padara jumtu izturīgāku, samazina nepieciešamību ēku dzesēt un
neitralizē pilsētas „siltuma salas” efektu , kas ir nozīmīgs
Dienvideiropas klimata faktors.

Vēsā klimatā labumu var gūt, piemēram, noklājot baltu membrānu
gaisa kondicionēšanas sistēmas pieplūdes ventilācijas lūkas priekšā,
jo temperatūra būs pāris grādus zemāka nekā uz pārējās virsmas.

Produkts, kas tiek izmantots Protan Cool Roof sistēmā, ir balts
Protan SE, kas tiek nostiprināts mehāniski vai izmantojot „vacuum
roof“ sistēmu.

Protan Cool Roof ir pārbaudīts atbilstoši ASTM C 1549-04 un
ASTM C 1371-04a, izmantojot Auksto jumtu atbilstības vērtēšanas
padomes (CRRC – Cool Roof Rating Council) apstiprinātas metodes.

Gaišas krāsas virsmas atstaro saules gaismu labāk nekā tumšas
virsmas un absorbē mazāk siltuma.
Protan Cool Roof sistēmas ar baltu membrānu atstarošanas
koeficients ir 86%.

86%

 „Polaria” piedzīvojumu centrā Tromso ir  
    izmantots Protan Cool Roof, lai attēlotu  
    ledus bluķus, ko izskalojuši krastā bargie  
    arktiskās jūras ūdeņi.

RENOVĀCIJA JAUNBŪVE
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Augsts saules staru atstarošanas koeficients –
mazāka dzesēšanas nepieciešamība

Gatavs enerģijas
avotiem uz jumta

PROTAN SOLAR ROOF

Protan Solar Roof – tā ir koncepcija, kas
bruģē ceļu fotoelektrisko vai siltumpaneļu
uzstādīšanai uz jumtiem, kas pārklāti ar
Protan membrānu.

Atbilstošais membrānas veids un kvalitāte tiek izvēlēti
atkarībā no tā, vai tiek uzstādīti fotoelektriskie vai 
siltumpaneļi. Paneļus iespējams integrēt jumtā, vai arī tie var 
būt brīvi stāvoši.

Parasti, ja uz jumta tiks uzstādīts fotoelektrisku (FE) vai
siltumpaneļu tīkls, membrāna tiek nostiprināta mehāniski.
Tādēļ šim mērķim tiek izmantota Protan SE membrāna, kas
stiprināta ar poliesteru.

Uzdevumam atbilstošā krāsa
FE paneļi visefektīvāk strādā, kad tie tiek uzturēti vēsi. Gaišas 
krāsas virsmas parasti labāk atstaro saules gaismu nekā 
tumšas krāsas. Tādēļ, kad tiek plānots uz jumta uzstādīt FE 
paneļus, galvenokārt tiek izmantotas mūsu baltās Protan 
Cool Roof un gaiši pelēkās Protan SE neaizsargātā jumta 
membrānas. Protan Cool Roof ir vieni no labākajiem saules 
staru atstarošanas rādītājiem tirgū šāda veida produktam, 
un tas ir optimāls papildinājums Protan Solar Roof sistēmai 
ar FE paneļiem.

Saules siltumpaneļi pārveido saules enerģiju siltumā, kas 
tiek izmantots ūdens sildīšanai. Jo karstāks ir, jo efektīvāk
darbojas šāda veida saules paneļi. Tādēļ izdevīgākas ir
tumšas virsmas, kas absorbē iespējami daudz saules
siltuma. Šim mērķim mēs iesakām mūsu melno vai tumši
pelēko Protan SE neaizsargātā jumta membrānu.

RENOVĀCIJA JAUNBŪVE
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PROTAN PRODUKTI EKSPONĒTIEM JUMTIEM
PROTAN SE

PROTAN EX

 Ar poliesteru stiprināta membrāna, kas tiek izmantota uz eksponēto jumtu virsmas. 
 To var nostiprināt mehāniski vai izmantojot Vaсuum Roof sistēmu.
 Var uzklāt uz visa veida pamatnēm.
 Var izmantot visu formu jumtiem – plakanām, slīpām un izliektām virsmām.
 Metināšana ar karstu gaisu.

 Ar poliesteru stiprināta membrāna ar poliestera pārklājumu otrā pusē.
 Speciāls produkts tiešai uzklāšanai uz veciem jumtiem vai koka struktūrām.
 To var nostiprināt mehāniski vai izmantojot Vacuum Roof sistēmu.
 Metināšana ar karstu gaisu.

BIEZUMS 1.2 mm – 1.6 mm – 1.8 mm – 2.0 mm

STANDARTA PLATUMI 0.67 m – 1.0 m – 2.0 m

STANDARTA GARUMI 15 m – 20 m (atkarībā no biezuma)

      KRĀSAS

 Tumši pelēka F94    Gaiši pelēka F 91    Vara F41    Sarkana F12    Balta/Cool Roof F01    Melna FX9
     Cena atkarīga no izvēlētās krāsas. 

BIEZUMS 1.2 mm – 1.6 mm – 1.8 mm – 2.0 mm + poliesters

STANDARTA PLATUMI 1.0 m – 2.0 m

STANDARTA GARUMI 15 m – 20 m (atkarībā no biezuma)

      KRĀSAS

 Tumši pelēka F94    Gaiši pelēka F 91    Vara F41    Sarkana F12    Balta/Cool Roof F01    Melna FX9
     Cena atkarīga no izvēlētās krāsas.



23

PROTAN EX-A

PROTAN EXG

 Ar poliesteru stiprināta membrāna ar poliestera pārklājumu otrā pusē pilnīgai pielīmēšanai.
 Produkts paredzēts eksponētiem jumtiem pilnīgai pielīmēšanai pie jumta pamatnes struktūrās.
 Sasaiste ar balsta pamatni .
 Metināšana ar karstu gaisu.

 Ar poliesteru stiprināta membrāna ar stikla pārklājumu otrā pusē.
 Speciāls produkts uzklāšanai tieši uz polistirola izolācijas (EPS vai XPS).
 To var nostiprināt mehāniski vai izmantojot Vacuum Roof sistēmu.
 Metināšana ar karstu gaisu.

BIEZUMS 1.5 mm – 1.8 mm + poliesters

STANDARTA PLATUMI 2.0 m

STANDARTA GARUMI 15 m – 20 m (atkarībā no biezuma)

      KRĀSAS

 Tumši pelēka F94    Gaiši pelēka F 91    Vara F41    Sarkana F12    Balta/Cool Roof F01    Melna FX9
     Cena atkarīga no izvēlētās krāsas. 

JUMTA SEGUMI UN MEMBRĀNAS
EKSPONĒTIE JUMTI

BIEZUMS 1.2 mm – 1.6 mm + stikla vate

STANDARTA PLATUMI 1.0 - 2.0 m

STANDARTA GARUMS 20 m

      KRĀSAS

 Tumši pelēka F94    Gaiši pelēka F 91    Vara F41    Sarkana F12    Balta/Cool Roof F01    Melna FX9
     Cena atkarīga no izvēlētās krāsas. 
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EFEKTĪVS
UN UZTICAMS

Drošs risinājums vienam
no visizaicinošākajiem

jumta elementiem.
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Visvairāk vēja iedarbībai ir pakļautas jumta malās. Jumta mala
ar aizsargapmali tiek saukta par parapetu. Vējš var viegli nodarīt
bojājumus, ja vien jumta segums nav labi nostiprināts. Mūsu sistēma 
apvieno Protan tērauda līsti un mūsu gatavo parapeta apvalku ar 
metinātu joslu vai kabatu.

Gatavs metinājums
Protan parapeta apvalku veido mūsu membrāna ar paaugstinātas
stiprības joslu vai kabatu, kas piemetināta otrā pusē. Parapeta apvalks 
tiek piegādāts standarta krāsu un izmēru gammā, bet ir iespējama 
arī piegāde ar klienta izvēlētajiem izmēriem. Augstiem parapetiem 
nepieciešams vairāk stiprinājumu vertikālajā virsmā, tādēļ šādā 
gadījumā parapeta apvalkam tiek pievienotas papildu joslas.

Elastīga sistēma
Uzticams un rentabls

Vienkārši uzstādīt

Jumta ierocis pret stipru vēju
PROTAN PARAPETU SISTĒMA

Mūsu parapetu sistēma garantē elegantu, pret laikapstākļu iedarbību noturīgu, drošu 
risinājumu vienam no visizaicinošākajiem un visvairāk vējam pakļautajiem jumta elementiem.

Samazināta slodze uz punktu
Protan membrānas pārejas punktā starp jumta virsmu un parapetu
ir jānostiprina vienmērīgi. Mūsu tērauda līste nodrošina labu gaisa
necaurlaidību un vienmērīgo fiksāciju, kā arī samazina risku punkta
noslodzei metinājuma un stiprinājumu vietās. Līstes izturība un
stiprība nodrošina, ka horizontālie un vertikālie spēki jumta segumā
tiek tam nodoti kā vienmērīgi sadalīta slodze. Parapeta nostiprināšanā
mēs izmantojam vairākus tehniskos risinājumus, bet visos gadījumos
jāizmanto Protan sertificētas tērauda līstes.

Dažādu parapetu sistēmu shēmas
skat. nākamajā lappusē

  Gatavais parapeta apvalks apvienojumā ar Protan tērauda līsti 
     nodrošina drošu, lineāru uzstādīšanu vējam visvairāk pakļautajās 
     jumta daļās, kas parasti atrodas gar parapetu.
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PARAPETS AR KABATU UN PAPILDU JOSLU
AUGSTIEM PARAPETIEM

5

6

4

2

3

1

1 Protan SE membrāna 5 SiltumIzolācija

2 Protan josla 6 Tvaika izolācija

3 Protan tērauda līste 7 Balsta pamatne

4 Protan kabata

7

PROTAN PARAPETA APVALKS AR JOSLU NO STIPRINĀTA
MATERIĀLA SAVIENOJUMĀ AR PROTAN TĒRAUDA LĪSTI

1 Protan SE membrāna 5 Tvaika izolācija

2 Protan tērauda līste 6 Balsta pamatne

3 Protan josla

4 SiltumIzolācija

1

5

6

4

2

3

PROTAN PARAPETA APVALKS AR KABATU SAVIENOJUMĀ
AR PROTAN TĒRAUDA LĪSTI

1 Protan SE membrāna 5 Tvaika izolācija

2 Protan kabata 6 Balsta pamatne

3 Protan tērauda līste

4 SiltumIzolācija

1

5

6

4

2

3

PROTAN PARAPETA APVALKS AR JOSLU SAVIENOJUMĀ
AR PROTAN TĒRAUDA LĪSTI UN JOSLU METINĀŠANAI

1 Protan SE membrāna 5 SiltumIzolācija

2 Protan josla metināšanai 6 Tvaika izolācija

3 Protan tērauda līste 7 Balsta pamatne

4 Protan josla

1

5

7

2

3

6

4

PROTAN PARAPETU SISTĒMAS



27JUMTA SEGUMI UN MEMBRĀNAS
EKSPONĒTIE JUMTI

Gatavs lietošanai
Ikviena sastāvdaļa ir rūpīgi izstrādāta un konstruēta, lai nodrošinātu
izturīgu, ūdensdrošu risinājumu ar vienotu ārējo izskatu. Tās arī
paaugstina efektivitāti, jo jumiķim nav jātērē laiks detaļu izgatavošanai 
uz vietas darba objektā. Detaļas tiek saņemtas gatavas izmantošanai 
kopā ar citiem materiāliem būvlaukumā.

Laika ekonomija, uzticams izpildījums
PROTAN GATAVĀS DETAĻAS

Protan tirgū piedāvā vienu no plašākajiem gatavo detaļu spektriem,
ieskaitot detaļas stūriem, caurulēm un aizsargapmalēm.

  Protan tirgū piedāvā visplašāko gatavo detaļu spektru.  
     Mēs tāpat piegādājam detaļas pēc specifiskiem izmēriem,  
     lai nodrošinātu optimālu risinājumu jūsu projektam.

Piemērots visiem izmantošanas veidiem
Detaļas tiek izgatavotas no dažādas kvalitātes membrānas, lai tās lieliski
varētu izmantot ikvienā gadījumā. Tās ir pieejamas dažādos izmēros, lai
varētu izmantot dažādiem lietošanas veidiem, un tās var piegādāt arī
atbilstoši klienta izvēlētajiem izmēriem.
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Jumts ir ēkas piektā fasāde
DIZAINA JUMTS

Mūsu elastīgie risinājumi palīdz uzlabot arhitektūru, kā arī ēkas 
izskatu un identitāti. Jumta izskats norāda uz ēkas uzdevumu, 
raksturu un saikni ar apkārtni.

  Protan lepojas, ka ir nodrošinājis piekto fasādi Statoil birojiem Fornebū – tas ir estētisks  
     laimiņu apvienojums ar balasta un neslogojamajiem jeb neaizsargātajiem jumtiem.
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Dažādu profilu un krāsu izvēle jumta dizainam var piesaistīt uzmanību ēkai
un raisīt interesi. Mūsu produkti un risinājumi tāpat nodrošina izturīgu jumtu
ar ilgu kalpošanas mūžu.

Ūdensdroši jumti ar ilgu kalpošanas mūžu
Mūsu jumtu segumu un membrānu sistēmas nodrošina ūdensdrošus
jumtus ar ilgu paredzamo kalpošanas mūžu, mehānisko stiprību un
minimālām apkopes prasībām, tai pašā laikā izpildot visas prasības attiecībā
uz kvalitāti, elastīgumu, pielāgojamību un estētiku.

Krāsu un profilu izvēle
Mūsu dizaina jumtu risinājumi piedāvā kvalitāti, funkcijas, dizainu un
inovācijas. Pateicoties brīvai krāsu un profilu izvēlei, pastāv ļoti daudz
iespēju izveidot jumtu ar ekskluzīvu, inovatīvu izskatu. Mūsu risinājumu
uzstādīšana ir vienkārša un droša neatkarīgi no tā, vai jumts ir plakans,
slīps, izliekts vai ar vēl izaicinošāku dizainu. 

Omega profils
Tā kā profila forma veido “Ω”, lūk, arī tāds nosaukums. Profili tiek
piemetināti pie membrānas pēc montāžas, to necaurdurot. 
Forma piešķir dziļumu un interesantu izskatu plašām jumta 
virsmām, to varizmantot konkrēta raksta veidošanā. Profilus var 
izvietot dažādā attālumā, lai pielāgotos ēkas dizainam.

  Zaļos jumtus var lieliski apvienot ar citiem risinājumiem, kā tas ir  
     panākts ICA ēkā Upsalā, kur kompānijas logotips ir iestrādāts ēkas  
     zjumtā, izmantojot laimiņu jeb sedumu jumtu kopā ar Protan Cool Roof.

  Viesnīcai Clarion Hotel & Congress Trondheimā ir zelta jumts, kas 
     ir ļoti labi redzams no attāluma. Zem šī zelta seguma jumts ir 
     pārklāts ar Protan SE un Protan GG.
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IZMANTOJIET
JUMTU!

Telpu uz jumta var 
izmantot

vairāk nekā tikai vienam
mērķim, piemēram, 

izveidojot
atpūtas zonas.

Izturīgi, ūdensdroši risinājumi
Laba aizsardzība no vēja
Ieguldījums dabīgā vidē

Balasta
un zaļie jumti
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Vēl labāka aizsardzība
MEMBRĀNAS AIZSARGĀJAMIEM JUMTIEM

Noklātas membrānas jumta struktūrā parasti tiek dēvētas par balasta jeb aizsargājamiem jumtiem. 
Kā balastu var izmantot betona plāksnes, oļus vai zemi, kas var kalpot kā pamats zaļajam jumtam.

Aizsargājamo jumtu gadījumā membrāna tiek aizsargāta no tiešas
klimatisko apstākļu un temperatūras svārstību iedarbības, kā arī pret
plīsumiem, caurumiem un citiem mehāniskiem bojājumiem.

Gan jaunām, gan renovētām ēkām
Mūsu membrānas ir piemērotas balasta, zaļajiem un velēnu jumtiem
gan jaunām ēkām, gan arī renovācijas projektiem. Tām ir lieliskā
kvalitāte un ilgs kalpošanas laiks.

Dabīga apkārtne
Aizsargājamos jumtus var izmantot kā brīvu telpu, atpūtas zonu vai
jumta dārzu. Šie risinājumi sniedz ievērojamu brīvību attiecībā uz
estētisko noformējumu, izmantojot oļus vai augus, tiek radīta dabiskākā
apkārtne, kā arī nodrošināta labāka akustika. Balasta svara dēļ ir
nepieciešams paredzēt ēkas atbilstošo konstruktīvo nestspēju.

Aizsargājamo jumtu gadījumā membrānu var klāt vairākos veidos:
 Protan inversā jumta sistēma
 Protan dubultā jumta sistēma
 Protan parastā jumta sistēma

VAIRĀK KĀ VIENS MĒRĶIS
Aizsargājamo jumtu sistēmas ļauj izmantot
telpu uz jumta, piemēram, pastaigām vai kā
jumta dārzu. Attēlā ir redzami celiņi un
uguns šķēršļi.

Estētiskā dizaina brīvība
Aizsardzība pret ārējo slodzi
Paaugstināta ugunsdrošība

–
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Membrāna
zem izolācijas

PROTAN “INVERTED ROOFING” SISTĒMA

Inversais jumts – tā ir jumta seguma
konstrukcija kur membrāna atrodas
zem siltumizolācijas slāņa.

Membrāna, izolācija un balasts – šādā secībā tiek uzstādīti
jumta seguma komponenti uz nesošās konsrukcijas. 
Lai samazinātu aukstuma un svešķermeņu iekļūšanu 
izolējošajā slānī un vēlāk arī membrānā, izolācijas plātnes 
tiek uzstādītas, tās savienojot ar gropi un ierievi vai divos 
slāņos zigzagveida izvietojumā. Virs izolācijas pirms balasta 
izvietošanas tiek uzklāts nošķirošais slānis, lai nodrošinātu 
aizsardzību. Nepieciešams izmantot migrējošo slāni, lai 
nepieļautu izolācijas un membrānas saskari. Izolācijas 
malas tiek noslogotas tā, lai nepieļautu vēja slodzes 
iedarbību uz tām un jebkādu pacēlumu.

PROTAN “INVERTED ROOFING” SISTĒMA

2

1

6

3

7

4

1 Ietves plāksnes vai oļi 5 Protan G / GG

2 Filtrējošais slānis 6 Vilnas starpslānis

3 XPS siltumIzolācija 7 Balsta pamatne

4 Migrējošais slānis

5
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Virs membrānas tiek izmantota izolācija ar augstu spiedes stiprību
un zemu ūdens absorbciju. Lai samazinātu aukstuma un svešķermeņu 
iekļūšanu izolējošajā slānī un vēlāk arī membrānā, šādās konstrukcijās 
mēs iesakām izolācijas plātnes uzstādīt, tās savienojot ar gropi un ierievi 
vai divos slāņos zigzagveida izvietojumā. Virs izolācijas pirms balasta 
izvietošanas tiek uzklāts nošķirošais slānis, lai nodrošinātu aizsardzību. 
Tiek izmantotas migrācijas barjeras, lai nepieļautu izolācijas un 
membrānas saskari un nodrošinātu membrānas aizsardzību. Izolācijas 
loksnes ir jānoslogo tā, lai nepieļautu vēja slodzes iedarbību uz tām un 
jebkādu pacēlumu.

Slodzi nesošā konstrukcija var būt izprojektēta plakana.
Nepieciešamo slīpumu var iegūt diferenciējot siltumizolācijas
biezumu zem membrānas

Izolācija virs un zem membrānas
PROTAN “DUAL ROOFING” SISTĒMA

Dubultajos risinājumos izolācija tiek klāta gan virs, gan zem membrānas. Membrānai no abām pusēm tiek 
nodrošināta papildu aizsardzība pret temperatūras svārstībām un mehānisko slodzi. 

PROTAN “DUAL ROOFING” SISTĒMA

2

1

6

3

7

4

1 Ietves plāksnes vai oļi 5 Protan G / GG

2 Filtrējošais slānis 6 SiltumIzolācija

3 XPS siltumIzolācija 7 Tvaika izolācija

4 Migrējošais slānis 8 Balsta pamatne

5

8

RENOVĀCIJA JAUNBŪVE
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Jumts tiek būvēts uz nesošās konstrukcijas, kur vispirms apakšā tiek 
ieklāta tvaika izolācija, virs tās – izolācija, Protan membrāna un pašā 
augšā – balasts. Kā balastu bieži izmanto oļus vai ietves plāksnes. 
Konstrukcijas slīpuma prasības var iestrādāt pamatnē vai izolācijas slānī 
zem membrānas.

Balasta tipa jumtu varianti
Standarta balasta jumts ar ietves plātnēm ir piemērots situācijās, kad ir
paredzēta gājēju kustība, piemēram, terases tipa zonas atpūtai, vai 
arī bieža tehniskā apkope. Tādi jumti tiek izmantoti gan ar smagā 
tipa nesošām konstrukcijām, kas izgatavotas no betona, gan ar 
vieglā tipa nesošām konstrukcijām, kas izgatavotas no lokšņu 
tērauda. Konstrukcijas princips abiem risinājumiem ir vienāds. 
Smagā tipa konstrukcijas būs vispiemērotākās telpām, piemēram, 
ar augstu mitrumsaturu, tai pašā laikā vieglā tipa konstrukcijas būs 
ispiemērotākās noliktavām un līdzīgām telpām. Oļus var izmantot kā 
balastu gadījumos, kad gājēju pārvietošanās galvenais mērķis ir tikai 
minimāla apkope un pārbaudes.

Membrāna tiek izvietota virs izolācijas
PROTAN PARASTĀ JUMTA SISTĒMA

Protan parastā jumta sistēma – tā ir izolēta konstrukcija,  
kur membrāna atrodas tieši zem balasta.

PROTAN PARASTĀ JUMTA SISTĒMA

2

1

6

3

7

4

1 Ietves plāksnes vai oļi 5 SiltumIzolācija

2 Aizsardzības slānis 6 Tvaika izolācija

3 Protan G / GG 7 Balsta pamatne

4 Migrējošais slānis

5

JUMTA SEGUMI UN MEMBRĀNAS
BALASTA UN ZAĻIE JUMTI

RENOVĀCIJA JAUNBŪVE
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Zaļie jumti aiztur ūdeni, kā arī piedāvā estētiskas un vides aizsardzības 
priekšrocības. Principā tos var izmantot uz jebkuras formas jumtiem, 
bet tie ir galvenokārt ieteicami ar jumta slīpumu līdz 30°. Ūdensdroša 
membrāna tiek noklāta ar augu segu.

Ekoloģiski
Augu izmantošana sistēmas struktūrā nozīmē to, ka vasarā ēka ir
vēsāka un labāk izolēta ziemā. Tādējādi iespējams samazināt
enerģijas patēriņu, kā arī zaļie jumti palīdz slāpēt arvien pieaugošo
troksni pilsētās, vienlaicīgi saistot gaisā esošos putekļus un daļiņas.
Uz jumta esošie augi tāpat palīdz samazināt siltumnīcas efektu.

Jumta dārzi mums sniedz vairāk atpūtas zonu un nodrošina efektīvāku 
telpas izmantošanu pilsētā, tie veido arī jaunu dzīvojamo vidi putniem, 
kukaiņiem un dzīvniekiem. Ūdens aizture var samazināt drenāžas 
sistēmas noslodzi blīvas apbūves zonās spēcīgu lietusgāžu laikā.

Vairāki veidi
Pastāv vairāki zaļo jumtu veidi:

 Ekstensīvi zaļie jumti
 Intensīvi zaļie jumti
 Velēnu jumti

Mitruma aizture

Videi draudzīgs 

Estētisks

Sena skandināvu būvniecības tehnika
PROTAN ZAĻIE JUMTI

Zaļie jumti ar velēnu un zāli ir sena skandināvu būvniecības tehnika, kuras 
pirmsākumi meklējami pirms daudziem simtiem gadu.
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Sena skandināvu būvniecības tehnika

  Protan is the proud supplier of the roof for Statoil's 
offices at Fornebu. An aesthetic combination of sedum, 
Protan Cool Roof and exposed roof.

VAI JŪS
ZINĀJĀT, KA...

...sensenos laikos
ūdensnecaurlaidībai 

zem velēnu jumtiem tika 
izmantota

bērza tāss?
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PROTAN VELĒNU JUMTI

1

4

2

3

1 Velēna 4 Balsta pamatne

2 Protan velēnu jumti membrāna 5 Vapour control layer

3 Stiprinājumi Supporting deck
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Velēna tiek izvietota tieši uz membrānas
PROTAN VELĒNU JUMTI

Protan velēnu jumta membrāna tiek uzstādīta uz koka jumta dēļiem ar velēnu tieši uz tās.
Membrānas noturība pret sakņu cauraugšanu apvienojumā ar tās ūdensnecaurlaidības
īpašībām nozīmē to, ka šajā risinājumā nav nepieciešams izmantot drenāžas slāni.

Velēnu jumti ir īpašs ekstensīvo zaļo jumtu variants, ko plaši izmanto
uz nelielām jumta virsmām, it īpaši brīvdienu mājām laukos. Pēdējās
desmitgadēs ir izstrādātas modernas versijas, kas paredzētas
mūsdienu pilsētvides vajadzību apmierināšanai.

Laukos velēnu jumti palīdz radīt vidi, kas veido vienotu veselumu ar l
auku teritoriju, tai pat laikā pilsētās un teritorijās ar blīvu apbūvi tie
pilsētas vidi padara maigāku.

JUMTA SEGUMI UN MEMBRĀNAS
BALASTA UN ZAĻIE JUMTI

 Membrāna ar poliestera pamatni
 Poliestera pārklājums membrānas otrā pusē aizsargā to  

       pretmehānisko slodzi, ko rada nelīdzena pamatnes virsma
 Pretsakņu, UV starojuma un karstumizturība 
 Ugunsreakcija atbilstoši EN 13501-5
 Mehāniski nostiprinata pie pamatnes
 Metināšana ar karstu gaisu 
 Izmantots visos velēnu jumtu veidos
 Aizsargā pret uguni, laika apstākļus un vēju

RENOVĀCIJA JAUNBŪVE
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PROTAN EKSTENSĪVIE ZAĻIE JUMTI

2

1

3

4

5

1 Laimiņi / drenāžas slānis 4 Siltumizolācija

2 Protan SE Titanium+
membrāna

5 Tvaika izolācija

3 Stiprinājumi 6 Balsta pamatne

6
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Plāns augsnes substrāta slānis
PROTAN EKSTENSĪVIE ZAĻIE JUMTI

Ekstensīvo zaļo jumtu raksturīga iezīme ir tā, ka jumtu klāj plāns augsnes slānis vai augsnes
substrāta paklājs, kurā parasti aug sukulenti un dažādu sugu sūnas.

Visbiežāk ekstensīvajos zaļajos jumtos izmanto tādu augu kā laimiņi, 
tādēļ šī veida zaļo jumtu bieži vien dēvē arī par laimiņu jeb 
sedumu jumtu.

Nepieciešama minimāla apkope
Ekstensīvajiem zaļajiem jumtiem parasti ir nepieciešama tikai minimāla 
apkope, tiem piemīt plašs pielietošanas potenciāls. To svars ir neliels, 
un tiem nav nepieciešama smagā tipa balsta struktūra, kāda ir 
nepieciešama intensīvajiem zaļajiem jumtiem.

Vējš
Visās jumta struktūrās ir jāņem vērā vēja slodze uz jumta. Laimiņa 
paklājus var veidot tikai siltajā sezonā. Sakarā ar zaļā jumta slāņu 
nelielo svaru jāizvēlas membrāna, kas spēj izturēt vēja slodzi un kuru var 
nostiprināt mehāniski.

Uguns
Membrānai bez seguma ir jāatbilst ugunsdrošības prasībām, kamēr 
netiks uzstādīti laimiņa paklāji, kā arī gadījumā, ja laimiņa paklājam 
nav noteikta ugunsdrošības pakāpe. Mūsu membrānai piemīt 
pašapdzēšanās īpašības, tā ir klasificēta atbilstoši EN 13501-5 
standartam. Lielākiem jumtiem ir nepieciešams uzstādīt uguns barjeras. 
Lai nepieļautu liesmu izplatību, pie aizsargapmalēm un ietaisēm 
augsnes substrātu nepieciešams pārdalīt ar betona bloku, oļu vai citu 
materiālu joslām. 

Pretsakņu noturība
Protan SE Titanium+ ir sertificēta kā noturīga pret sakņu cauraugšanu
atbilstoši FLL testam (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau), un tai nav nepieciešama papildu aizsardzība, tāda kā
sakņu barjeras.

  Laimiņi jeb sedumi ir bieži sastopami ziemeļu puslodē. 
     Tie ir zemi sukulenti ar biezām, sulīgām lapām.

RENOVĀCIJA JAUNBŪVE
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LABĀKAS 
PILSĒTAS

Zaļie jumti pilsētās 
pazemina

temperatūru, veicina
biodaudzveidību 

un nodrošina
labāku lietusūdeņu
noteces kontroli.
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Smagais augsnes slānis nodrošina aizsardzību pret vēju un uguni,
līdz ar to ir iespējams izmantot brīvi ieklātu membrānu. Intensīvajiem
zaļajiem jumtiem ir nepieciešama stipra membrāna, tādēļ mēs iesakām 
izmantot Protan GG membrānu. Protan GG spēj izturēt lielu ūdens 
spiedienu, un to neietekmē stāvošs ūdens. Kustība un nosēšanās, kas 
dabīgā veidā notiek struktūrās, veicina membrānas pielāgošanos, tāpat 
pamatnes nelīdzenumi nepasliktina membrānas īpašības. Membrāna ir 
arī aukstumizturīga.

Pret laikapstākļiem noturīgs, izturīgs risinājums
Lai uz jumta neuzkrātos ūdens, jumtam ir jābūt ar slīpumu. Protan
risinājumi ar slīpumu izolācijā zem membrānas nodrošina noteces
prasību ievērošanu. Protan GG membrāna ir izstrādāta, lai izturētu
lielu smagumu un lielu ūdens spiedienu, tāpat tai piemīt izcilas
vecošanas īpašības šādos apstākļos.

Pretsakņu noturība
Protan G un GG ir sertificētas kā noturīgas pret sakņu cauraugšanu
atbilstoši FLL testam (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau), un tām nav nepieciešama papildu aizsardzība, tāda kā 
sakņu barjeras.

Intensīvajiem zaļajiem jumtiem ir raksturīgs biezs augsnes slānis, tos var veidot
kā jumta dārzus ar kokiem, krūmiem un dzīvžogiem.

Jumta dārzi ar kokiem un krūmiem
PROTAN INTENSĪVIE ZAĻIE JUMTI

PROTAN INTENSĪVIE ZAĻIE JUMTI

2

1

3

4

5

1 Smagais augsnes slānis
(augsnes / ūdens rezervuārs /
drenāžas slānis)

5 Siltumizolācija

2 Atdalīšanas slānis 6 Tvaika izolācija

3 Protan G / GG membrāna 7 Balsta pamatne

4 Migrējošais slānis

6

7

RENOVĀCIJA JAUNBŪVE
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PROTAN PRODUKTI BALASTA
UN ZAĻAJIEM JUMTIEM

PROTAN G

PROTAN GG

 Ar stikla šķiedru stiprināta membrāna.
 Noturīga pret sakņu cauraugšanu un humīnskābi.
 Noturīga pret augstām un zemām temperatūrām, UV radiāciju un mikrobiem.
 Brīvi ieklāta ar oļu, plātņu vai aizsargbetona balastu.
 Piemērota parasto, inverso un dubulto jumtu segumiem.

 Ar stikla šķiedru stiprināta membrāna.
 Noturīga pret augstām un zemām temperatūrām. 
 Galvenokārt tiek izmantota autostāvvietu grīdām, intensīvajiem zaļajiem jumtiem, caurtekām un citām lielnoslodzes konstrukcijām. 
 Piemērota parasto, inverso un dubulto jumtu segumiem.
 Pret ūdens slodzi noturīga membrāna lielnoslodzes konstrukcijām, kas to padara lieliski piemērotu intensīvajiem zaļajiem jumtiem.

BIEZUMS 1.5 mm

STANDARTA PLATUMS 2.0 m

STANDARTA GARUMI 7.5 m vai 15 m 

STANDARTA KRĀSAS

 Tumši pelēka F94    Gaiši pelēka F91 

BIEZUMS 2.0 mm

STANDARTA PLATUMS 2.0 m

STANDARTA GARUMS 10 m

STANDARTA KRĀSA

 Dzeltena
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PROTAN SE TITANIUM+

 Ar poliesteru armēta membrāna.
 Galvenokārt tiek izmantota kā membrāna ekstensīvajiem zaļajiem jumtiem (laimiņu jeb sedumu jumtiem). 
 Pretsakņu, mikrobu un UV starojuma noturība.
 Ugunsreakcija atbilstoši EN 13501-5 lielākajai daļai pamatņu.

PROTAN TURF ROOF MEMBRANE

BIEZUMS 1.6 mm

STANDARTA PLATUMS 1.0 m – 2.0 m

STANDARTA GARUMS 20 m 

STANDARTA KRĀSA

 Gaiši pelēka F91 

BIEZUMS 1.6 mm

STANDARTA PLATUMS 1.0 - 2.0 m

STANDARTA GARUMS 20 m 

STANDARTA KRĀSA

 Tumši pelēka F94 

 Ar poliesteru armēta membrāna.
 Poliestera pārklājums pa centru membrānas apakšpusē.
 Pretsakņu un mikrobu noturība.
 Noturīga pret augstām un zemām temperatūrām.
 Ugunsreakcija atbilstoši EN 13501-5 lielākajai daļai pamatņu.
 Tiek mehāniski nostiprināta, lai izturētu spēcīgu vēju.
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Dokumentēts ilgs kalpošanas laiks – augsta kvalitāte
Var uzklāt jebkuros laikapstākļos – nav dīkstāves

Netiek izmantota atklāta liesma – metināšanai izmanto karstu gaisu
Videi draudzīga

Zemas dzīves cikla izmaksas
Arhitektūras profili redzamiem jumtiem

Renovācija
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Jauns jumts virs vecā
JUMTU RENOVĀCIJA

Jumta kalpošanas ilgums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Ļoti būtiskas ir pārbaudes un apkope, 
tikpat nozīmīgu lomu spēlē arī produkta un montāžas kvalitāte.

Lai sasniegtu labu rezultātu jumta renovācijas gaitā, būtiski ir novērtēt
visus jumta struktūras elementus un, ja nepieciešams, tos salabot.

 Vai jūsu jumts atbilst šābrīža izolācijas slāņa biezuma pr as ībām?
 Vai jumts ir paredzēts palielinātai sniega slodzei?
 Vai ir pienācīgi aprēķināta jumta drenēšana?
 Vai jumta slīpums ir pietiekams, lai novadītu lietusūdeņus?
 Vai jumts atbilst šābrīža ugunsdrošības prasībām?
 Vai jumtu var pārbaudīt un apkopt droši?
 Vai kādam no veicamajiem darbiem ir nepieciešama 

       būvniecības atļauja?

Jumta stāvoklis ir jāpārbauda iepriekš, lai noteiktu, kādi darbi ir veicami.

RENOVĀCIJA

  Protan renovēja Drammenšallenas sporta zāles izliekto jumtu ar Protan SE 
     un arhitektūras profiliem, lai jumta virsmai piešķirtu dziļumu un raksturu. 
.



PAPILDU IZOLĀCIJA UZ BETONA PAMATNES

5

6

4

2

3

1

1 Protan SE membrāna 5 Esoša siltumizolācija

2 Stiprinājumi 6 Tvaika izolācija

3 Jauna izolācija
(ja nepieciešama)

7 Balsta pamatne

4 Esošie jumta segumi

7

Speciāls
renovācijai
paredzēts produkts

PROTAN EX

Protan EX ir mūsu īpašais produkts, kas
paredzēts bitumena jumta segumu
renovēšanai. Tas ir izstrādāts 
izmantošanai aukstā klimatā, to var uzklāt 
neatkarīgi no laikapstākļiem.

 Ar poliesteru stiprināta membrāna
 Poliestera pārklājums membrānas otrā pusē
 Var klāt tieši uz vecā jumta vai koka struktūras
 Iztur temperatūras svārstības vairāk nekā 100°C 

       amplitūdā uz jumta virsmas 
 Var uzstādīt gan uz plakanajiem, gan slīpajiem jumtiem 
 Var nostiprināt mehāniski vai ar vakuuma jumta sistēmu
 Metināšana ar karstu gaisu
 Pieejamas dažādas krāsas

Membrānai ir pieejams plašs spektrs lietošanai gatavu
detaļu. Gatavās detaļas novadcaurulēm, ventilācijas kārbām,
notekcaurulēm un parapetiem uzticami nodrošina
ūdensnecaurlaidību.

Ja to izmanto kopā ar Protan profilēto jumta segumu uz
slīpām un izliektām virsmām, arhitektūras profils jumta
virsmai var piešķirt dziļumu un raksturu. Šī ir lieliska
alternatīva trīsstūra brusiņu jumta segumam ar
stāvošām falcēm.

Dažādas jumtu
renovācijas
metodes



TIEŠI UZ ESOŠĀ JUMTA SEGUMA

5

4

2

3

1

1 Protan EX membrāna 5 Tvaika izolācija

2 Stiprinājumi 6 Balsta pamatne

3 Esošie jumta segumi

4 Esoša siltumizolācija

6

DAŽĀDAS METODES, KO MĒS PIEDĀVĀJAM JUMTU RENOVĀCIJAI

5

6

4

2

3

1

1 Oļi 5 Esoša siltumizolācija

2 Protan G membrāna 6 Tvaika izolācija

3 Migrējošais slānis 7 Balsta pamatne

4 Esošie jumta segumi

7

VAKUUMA JUMTA AR PAPILDU IZOLĀCIJU
UZ BETONA PAMATNE

BALASTA JUMTS
BEZ PAPILDUS IZOLĀCIJAS

5

6

4

2

3

1

1 Protan vakuuma vārsts 5 Esoša siltumizolācija

2 Protan SE membrāna 6 Tvaika izolācija

3 Jauna siltumizolācija 7 Balsta pamatne

4 Esošie jumta segumi
(hermētiskie un nesošie)

7

NOVĀKTI VECIE OĻI, UZKLĀTA PAPILDU IZOLĀCIJA

5

6

4

2

3

1

1 Protan SE membrane 5 Esoša siltumizolācija

2 Stiprinājumi 6 Tvaika izolācija

3 Jauna siltumizolācija 7 Balsta pamatne

4 Esošie jumta segumi
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Vienkārša enerģijas taupīšana
PAPILDU IZOLĀCIJA, SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICIENTS U UN SLĪPUMS

Mēs iesakām to ņemt vērā, veicot jumta renovāciju. Ņemot vērā
paredzamo kalpošanas ilgumu vismaz 25 – 30 gadus, paies ilgs laiks,
līdz radīsies cita labvēlīga iespēja. Turklāt uzlabosies arī
iekštelpu klimats.

Labāka notece
Protan priecāsies palīdzēt aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu
un slīpni, lai uzlabotu noteci uz jumta. Izolāciju var uzklāt vienmērīgā
biezumā, ja pamatne jau ir ar slīpumu. Ja pamats ir praktiski
horizontāls, iespējams piedāvāt konusveida izolāciju. Konusveida
izolācija tiek klāta virzienā uz zemāko punktu, lai nodrošinātu noteci
uz lietusūdens tekni. Izolācijas nomaiņas gadījumā var būt  
nepieciešams palielināt aizsargapmales, parapetu un margu
augstumu. Šiem pasākumiem var būt nepieciešama būvniecības
atļauja, tādēļ mēs iesakām šo jautājumu pārbaudīt
attiecīgajās iestādēs.

Tāpat kā jaunām ēkām, papildu izolācijas gadījumā Protan SE tiek
izmantots kopā ar atbilstošu migrējošo slāni atkarībā no izmantotā
izolācijas veida.

Novadcaurules un pārplūdes caurules
Daudzos gadījumos var izmantot jau esošās novadcaurules, bet
tās jānovērtē kopā ar jumta montāžas būvuzņēmēju vai inženieri –
santehniķi. Jumta renovācijas gadījumā ieteicams uzstādīt 
pārplūdes caurules, jo tās ļaus atbrīvoties no lieka ūdens nosprostoto 
novadcauruļu gadījumā.

  Paredzamais jumta kalpošanas ilgums ir vismaz 25-30 gadi. Tādēļ mēs iesakām 
     apsvērt papildu izolācijas uzklāšanu jumta renovācijas laikā. Var paiet ilgs laiks,  
     līdz radīsies cita labvēlīga iespēja.

Papildu izolācijas slāņa uzklāšana jumta renovācijas procesā, šķiet, ir visvienkāršākais
energotaupības pasākums jau esošai ēkai ar īsāko atmaksāšanās periodu.
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Vairāk nekā tikai
jumta segums

Mūsu uzdevums ir aizsargāt lielu, vērtīgu īpašumu.
Tādēļ mēs vēlamies, lai mūsu produkti, pakalpojumi un tehnoloģijas būtu vairāk nekā
vienkārši labas – tām ir jābūt vislabākajām pasaulē. Mēs esam eksperti šajā nozarē

ar vairāk nekā 70 gadu pieredzi. Mēs zinām, kā sasniegt optimālus risinājumus,
kas ir pielāgoti vietējiem apstākļiem un skarbam klimatam.
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Radona novads darbojas kā novadcaurule, novadot ūdeni celtniecības perioda laikā,
kā arī visu radonu, kas izdalījies ēkas kalpošanas laikā.
Solution A: membrāna tiek ieklāta būvbedrē uz līdzenas pamatnes
Solution B: membrāna tiek klāta uz līdzenas izolācijas pamatnes
Solution C: membrāna tiek klāta uz līdzenas betona plātnes vai līdzīgas pamatnes

PROTAN RADONSAFE

1 Radona novads 5 Radon-free aizpildīšana

2 Grīdas 6 XPS siltumizolācija

3 Betons 7 Sasmalcināts akmens

4 Zemes izolācija
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A RadonSafe risinājums A

B RadonSafe risinājums B

C RadonSafe risinājums C
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ALTERNATĪVIE RISINĀJUMI
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Gāznecaurlaidīgs un izturīgs
PROTAN RADONSAFE

Protan RadonSafe ir stipra, gāznecaurlaidīga radona membrāna,
kas nepieļauj radona gāzes iekļūšanu ēkā.

Protan RadonSafe ir radona membrāna, kas izgatavota no poliestera –
stiprināta termoplastiskā poliolefīna, kas aizsargā ēkas pret radona
gāzi no zemes. Membrānas slāņi tiek savienoti pārklājumā, sametinot
ar karstu gaisu, tādējādi nodrošinot gāznecaurlaidīgu savienojumu.
To var uzstādīt visa gada garumā, jebkādos laikapstākļos.

Ātra montāža
Mēs varam pēc pasūtījuma izgatavot visu membrānu, lai tā atbilstu
ēkas „pēdai”, lai montāža būtu pēc iespējas ātrāka. Membrāna tiek
piegādāta kopā ar gatavām detaļām un piederumiem, kas montāžas
laikā nodrošina sarežģītu struktūru vieglu un precīzu
hermētisku savienošanu. 

Svarīgas detaļas
Protan RadonSafe tiek piedāvāti piederumi, kas ļauj montāžas laikā
viegli savienot sarežģītas detaļas.

Mēs piedāvājam šādas RadonSafe detaļas: 
 Gatavs iekšstūra profils radona membrānā
 Gatavs ārstūra profils radona membrānā
 Gatavas cauruļvadu ietaises radona membrānā, dažādi izmēri
 Radona ekstraktors
 Radona novads

Rekomendētie piederumi:  
 Radona blīvējums

100% gāznecaurlaidīgs
Labs izturīgums un droša uzstādīšana

Stipras, viendabīgas šuves
Var uzstādīt jebkādos laikapstākļos

Metināšana ar karstu gaisu

KAITĪGĀ CĒLGĀZE
Radons (Rn 222) ir radioaktīva, neredzama cēlgāze bez 
smaržas, ko nepārtraukti izdala urāns. Urāns ir dabā
sastopams daudzos akmens veidos, ieskaitot alauna
slānekli, granītu un granīta gneisu. Urāns ir radioaktīvs
un noārdās ļoti lēni, tā pussabrukšanas periods ir četri
miljardi gadu. Ilgā laikā urāns sadalās daudzās vielās,
tostarp radonā. Radons tālāk sadalās tā atlikumproduktos:
bismutā, polonijā un svinā, tā pussabrukšanas periods
veido 3,8 dienas. Kaitīga ir tieši radona sadalīšanās tā
atlikumproduktos, un radona gāzes liela koncentrācija
ir bīstama cilvēkiem.

Radona gāze iet mazākās pretestības ceļu, tādēļ ir ļoti
svarīgi, lai radona aizsardzību uzstādītu kvalificēti un
pieredzējuši profesionāļi.

RADONA
AIZSARDZĪBA

JAUNBŪVE



ESIET GATAVI
Mūsu plašā pieredze 

ļauj mums
pamanīt problēmas, 

pirms tās
vēl ir parādījušās.
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Ļoti svarīgi ir veikt pārbaudi un apkopi, ja ir vēlme, lai jumts kalpotu visilgākajā un labākajā veidā.
Protan ir izstrādājis instrumentus un pakalpojumus, kas jums ļauj sekot līdzi jumta stāvoklim.

JUMTA TEHNISKĀ STĀVOKĻA KONTROLE

Pagariniet sava jumta kalpošanas ilgumu
Izvairieties no lieliem, dārgiem bojājumiem

Uzticama jumta vērtības pārvaldīšana

Rūpējieties par savu jumtu

Mūsu plašā pieredze jumta segumos un membrānās ir mums
iemācījusi, ka no lieliem izdevumiem iespējams izvairīties, kā arī
ievērojami pagarināt jumta kalpošanas ilgumu, veicot vienkāršus
apkopes un profilakses pasākumus. Jumti – tas ir mūsu bizness,
mums ir pieredze pamanīt problēmas, pirms tās vēl ir parādījušās,
un mēs varam ieteikt atjaunojošos remontdarbus, pirms problēma
izraisīs lielākus izdevumus.

Ar nopietnu pieeju jumta vērtības pārvaldīšanai jūs varat:
 Pagarināt jumta kalpošanas ilgumu
 Izvairīties no lieliem, dārgiem bojājumiem
 Paredzēt nepieciešamību veikt lielāku remontu / renovāciju un, 

       tādējādi, lielākas izmaksas
 Iegūt viegli izpildāmu apkopes plānu, investīciju plānu un budžetu
 Turpināt ēkas izmantošanu
 Uzturēt “veselīgu” jumta konstrukciju

JUMTA VĒRTĪBAS 
PĀRVALDĪŠANA

Viens no pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam, ir jūsu jumta apskates
un ekspertīzes ziņojums. Tas jums sniedz priekšstatu par jumta
šābrīža stāvokli, kā arī pārskatu par nepieciešamajiem remontdarbiem
un aptuvenajām izmaksām. Ziņojumā jūs atradīsiet informāciju par
jumta vispārējo stāvokli un paredzamo atlikušo kalpošanas ilgumu.
Tas tāpat sniedz informāciju par struktūras un balsta pamatnes 
stāvokli, siltumizolācijas īpašībām, kā arī izmaksu un ieguvumu analīzi 
papildu izolācijai un par tādu detaļu stāvokli kā 
novad- un notekcaurules.

Mēs arī varam piedāvāt līgumu par regulārām pārbaudēm, kas nozīmē,
ka mēs veicam jūsu jumta pārbaudi reizi vai divas gadā. Veicot 
regulāras pārbaudes, savlaicīgi var konstatēt nelielus bojājumus un 
veikt attiecīgu remontu. Tiks noteikta nepieciešamība veikt nozīmīgākus 
darbus, sniedzot jums iespēju veikt attiecīgus pasākumus, pirms ir 
radušās nopietnas sekas. Pārbaužu laikā:

 Tiek pārbaudītas un tīrītas novadcaurules
 Tiek novāktas lapas un zari
 Tiek nostiprināti vaļīgi savienojumi

Ja jūs vēlaties izmantot Protan specialistu 
pakalpojumus veicot sava jumta seguma 
profilakse, lūdzu sazinaties ar mums:
Tālrunis: +371 202 50 222
E-pasts: protan@emimar.lv
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Protan ir kompetenču centrs, kas piegādā pasaules vadošos produktus un pakalpojumus.
Mēs esam izstrādājuši vairākus unikālus tehniskos rīkus, kas nodrošina kvalitāti, efektivitāti
un rentabilitāti visa projekta gaitā.

Rīki, kas aizsargā vērtības

ProPlan

ProKalk

ProPlan ir jumtu plānošanas programma, kas ātri nosaka
jūsu projektam vislabāko jumta seguma risinājumu. 

ProPlan precizē, kādi materiāli ir nepieciešami, kādi ir montāžas 
risinājumi, materiāla pateriņš, kvadrātmetri, izolācija, stiprinājumi 
un piederumi. Turklāt ProPlan sniedz iespēju aprēķināt konusveida 
izolācijas shēmas, izmantojot dažādu ražotāju produktus, lai 
optimizētu dizainu, kas atbilstu nepieciešamajām siltuma
caurlaidības koeficienta vērtībām un galvenajām
ugunsdrošības prasībām.

ProPlan vizualizē konstrukciju 3D formātā pirms tās konvertēšanas 
detalizētā specifikācijā, cenu piedāvājumā un tālākās ražošanas 
un montāžas detaļās. Priekšrocības ietver ievērojamu montāžu uz 
vietas, kā arī loģistikas ekonomiju un atkritumu samazinājumu.

ProKalk ir galvenais Protan izstrādātais un izmantotais rīks, lai 
sniegtu jumtu montāžas būvuzņēmējam un klientam nepieciešamo 
dokumentāciju projekta sākumā. Tas ne tikai sniedz precīzu 
projekta specifikāciju, bet ir arī galvenais aspekts precīzu 
piedāvājumu sniegšanā. 

Šis rīks ir balstīts Norvēģijas standartā 3420. Lūdzu, sazinieties ar 
mums, ja tas ir piemērots rīks, ko piedāvāt jūsu tirgū.
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Vēja slodzes
aprēķins

Kritisks jumta ekspluatācijas raksturlielums ir tā spēja izturēt
tās vides apstākļus, kādā tas ir uzstādīts. Tas attiecas ne tikai
uz ēkas aizsardzību no lietus, sniega un temperatūras
svārstībām, bet arī no vēja.

Atkarībā no ēkas atrašanās vietas un ģeometrijas vēja radītā
slodze, kas iedarbojas uz jumta virsmu, var būt īpaši liela un
turbulenta. Tādēļ ļoti būtiski ir nodrošināt, ka jumta sistēma
ir nostiprināta tā, lai varētu izturēt šo slodzi. Mūsu vēja slodzes 
aprēķins ļauj projektēt jumtam izvirzītās prasības atbilstoši 
jaunākajiem Eiropas standartiem (EN 1991-1-4), izmantojot 
augstas kvalitātes pārbaudītus un sertificētus stiprinājumus.

Specifikācija

Protan var sniegt specifikāciju jūsu jumtam. Šī specifikācija
var būt vispārēja, vai arī pielāgota jūsu konkrētam jumtam
un projektam.

Mūsu nolūks ir palīdzēt arhitektiem, inženieriem un jumtu
montāžas būvuzņēmējiem izvēlēties labākos produktus
un sistēmas saviem jumtiem un piedāvāt tiem precīzas
specifikācijas.

Specifikāciju prasības katrā valstī ir citādākas, tādēļ, lūdzu,
sazinieties ar Protan, lai iegūtu papildu informāciju.



PROTAN LIELBRITĀNIJĀ

PROTAN POLIJĀ

PROTAN ANTARKTĪDĀ
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MŪSU JUMTI SARGĀ PASAULĒ SĀKOT  
NO NORVĒĢIJAS ZIEMEĻIEM UN BEIDZOT AR ANTARKTIKU

Loģistikas ēka Amazon Vroclavā un 
Poznaņā
Materiāli: Protan SE
Būvdarbu apjoms: 315000 m2

Redfields dārza centrs (Fleet, Hampshire)
Materiāli: Protan SE 1.6
Būvdarbu apjoms: 350 m2

Krievijas polārstacija “Progress”
Materiāli: Protan SE 1.2
Būvdarbu apjoms: 3000 m2

Projektēšana un instalēšana:
Newspan Building Solutions Ltd



PROTAN LATVIJĀ

PROTAN UZ POLĀRĀ LOKA

PROTAN NORVĒĢIJĀ
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Ražotne AMO PLANT, Jelgavā
Materiāli: Protan SE 1.2
Būvdarbu apjoms: 12000 m2

Polaria – arktikas muzejs un apmeklētāju
centrs, Tromsø
Materiāli: White Protan SE 1.2
Būvdarbu apjoms: 4000 m2

Polārā Loka Centrs – muzejs/
tūrisma informācijas centrs
Materiāli: Protan SE 1.6
Būvdarbu apjoms: ~ 800 m2



PROTAN BALTEZERĀ

PROTAN JELGAVĀ

PROTAN RĪGĀ
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Tirdzniecības centra „RIMI” jaunbūve
Būvdarbu veicējs: SIA „EMIMAR”
Materiāli: Protan SE 1.2, Protan SE 1.6, 
                  Protan G
Būvdarbu apjoms: 7500 m2

Zaļais jumts apartamentu kompleksā 
„Pērle” Mazā Balezera Krastā
Būvdarbu veicējs: SIA „EMIMAR”
Materiāli: Protan G, Protan GG
Būvdarbu apjoms: 7000 m2

Zaļais jumts Latvijas Universitātes 
Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā
Būvdarbu veicējs: SIA „EMIMAR”
Materiāli: Protan SE 1.2, Protan G 1.5
Būvdarbu apjoms: 2500 m2

MŪSU JUMTI SARGĀ PASAULĒ SĀKOT  
NO NORVĒĢIJAS ZIEMEĻIEM UN BEIDZOT AR ANTARKTIKU



PROTAN RĀMAVĀ

PROTAN SKULTĒ

PROTAN DREILIŅOS
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Privāto lidmašīnu apkalpošanas angāra 
un biroja ēkas jaunbūve
Būvdarbu veicējs: SIA „EMIMAR”
Materiāli: Protan SE 1.5, Protan G
Būvdarbu apjoms: 9000 m2

Loģistikas centrs „Baltic Logistic 
Solutions”- „Sanitex”
Būvdarbu veicējs: SIA „EMIMAR”
Materiāli: Protan SE 1.5
Būvdarbu apjoms: 40000 m2

Multifunkcionālais pakalpojumu centrs
Būvdarbu veicējs: SIA „EMIMAR”
Materiāli: Protan SE 1.5 T1
Būvdarbu apjoms: 12800 m2
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Vides aizsardzība un ilgtspējība

Mūsu uzdevums ir samazināt kopējo resursu patēriņu vērtību 
ķēdē. Mūsu produkti tiek ražoti Norvēģijā no ekoloģiski 
draudzīgām, REACH apstiprinātām izejvielām, izmantojot 
Norvēģijas hidroelektrostacijās saražoto enerģiju. To ražošanai, 
izmantošanai un pārvaldībai tiek izmantots minimāls resursu 
daudzums.

Mūsu kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas atbilst ISO 9001 
un ISO 14001 standartiem. Tāpat mēs bijām viena no pirmajām 
kompānijām Norvēģijā, kas apstiprināja savu vides aizsardzības 
pasākumu kvalitāti ar produkta vides deklarāciju (PVD) – tie ir 
neatkarīgi dokumenti, kas apkopo gatavās produkcijas ekoloģiskās 
īpašības standartizētā un objektīvā veidā. Mūsu membrānu 
izmantošana ļauj pretendēt uz BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method — Būvniecības 
izpētes par ēkas ietekmes uz vidi novērtējumu 
metode) sertifikāciju.

Mēs esam arī aktīvs dalībnieks Eiropas RoofCollect vides 
aizsardzības organizācijā, kas savāc un pārstrādā materiālus. 
Mūsu jumta segumu un membrānu ražošanas rezultātā 
nerodas atkritumi.

Mūsu produktus un ražošanas procesus neatkarīgi pārbauda 
dažādas akreditētas kontrolējošās organizācijas valstīs, kur tiek 
izmantoti mūsu jumta segumi un membrānas.

Lai iegūtu vairāk informācijas, 
apmeklējiet emimar.lv 
un protan.com
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emimar.lv

Adrese: SIA EMIMAR, Abulas iela 2 K-6, Rīga, LV-1026, Latvija;  

)+371 202 50 222 ;  E-pasts: protan@emimar.lv

Adrese: PROTAN AS, P.O. Box 420 Brakerøya, NO-3002 Drammen, Norra;  

Bachesvei 1, NO-3413 Lier, Norra, )+47 3222 1600


