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Rūpīga dūmvada montēšana garantēs ilgstošu un nevainojamu dūmvada sistēmas strādāšanu. 
Pirms dūmvada montēšanai ir jāzina: kur būs novirzītas izolētas tīrīšanas lūkas durtiņas, kāds būs trejgabala 
pieslēguma augstums. Ja dūmvadam blakus ir papildus ventilācijas kanāls, ir jāparedz ventilācijas kanāla cauruma 
augstums. Brīvi stāvošo dumvada daļu ir jānostiprina statiski, lai būtu iespējams papildus izlietot apaļus caurumus 
ķieģeļa stūros, uz kuriem ir jāielaiž armatūras stieni un jāaizbetonē. 

1. Dūmvadu celt uz iepriekš sagatavota betona pamata.      
2. Dūmvada kieģeļus saistīt ar cementa vai cementa-kaļķu maisījumu.      
3. Maisījumu likt uz dūmvada ķiģeļu sieniņām (ventilācijas kanāli, kas ir ķieģeļa stūros un minerālvate nevar 

saskarties ar montēšanas maisījumu).      
4. Keramikas elementi tiek saistīti ar speciālo pret skābi izturīgo tepi, kas ir spainītī. Pirms ziežot tepi 

keramikas caurules malai ir jābūt tīrai. Tepi ziest uz iepriekš samitrinātas caurules malas.      
5. Kondensāta trauku pievienot pie kanalizācijas. 

Ja montēšana tiek veikta ar dažu dienu pārtraukumu, dūmvada iekšiene ir jāaizsargā no mitruma. 
 
  

1 Cokoļa sagatavošana 

 

1. Uz iepriekš saformēta pamata paklāt izolācijas materiālu;  

2. Saformēt 20–30 cm cokoli no betona vai mūra; 

3. Vai pirmo dūmvada ķieģeļi aizpildīt ar betonu. 

Dūmvada pamata sagatavošana 2 

1. Ar šablona palīdzību uz ķieģeļa sieniņas atzīmēt vajadzīgo cauruma 
izmēru; 

2. Apakšējā ķieģeļa daļā izgriezt atzīmēto caurumu, pēc tam izgrieztajā 
caurumā ielikt vetilācijas restītes; 

3. Ķieģeļi uzlikt uz ar maisījumu uzziestā cokoļa. 

4. Ķieģeļa iekšienē ielikt kondensāta savācēju. To uzlikt uz maisījuma, 
notekcauruli novirzīt uz cauruma pusi. 
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3 Iztīrīšanas trejgabala / izolētas tīrīšanas lūkas montēšana 

 

 

1. Ar šablona palīdzību uz ķieģeļa sieniņas atzīmēt vajadzīgo 
cauruma izmēru; 

2. Ar stūra slīpētāju izgriezt caurumu; 

3. Ķieģeļi ar izgriezto caurumu uzlikt uz ķieģeļa ar mūra 
maisījumu; 

4. Minerālvatu ielikt ķieģeļa iekšienē un nogriezt, lai nenobloķētu 
caurumus; 

5. Uz notīrītas kondensāta trauka malas aizziest pret skābēm 
izturīgo tepi / līmi; 

6. Ielikt iztīrīšanas trejgabalu / izolētas tīrīšanas lūku; 

7. Uzlikt citu ķieģeļi uz ķieģeļa ar mūra maisījumu un ielikt 
minerālvatu. 

Pieslēguma trejgabala montēšana 4 

1. Ar šablona palīdzību uz ķieģeļa sieniņas atzīmēt 
vajadzīgo cauruma izmēru; 

2. Ķieģeļi ar izgriezto caurumu uzlikt uz ķieģeļa ar 
maisījumu; 

3. Minerālvatu ielikt ķieģeļa iekšienē un nogriezt, lai 
nenobloķētu caurumus; 

4. Uz notīrītas un samitrinātas malas uzziest 
skābesizturīgo tepi / līmi; 

5. Ielikt pieslēguma trejgabalu; 

6. Notīrīt tepes pārpilnību no iekšējas cauruļu 
savienojuma vietas;  

7. Uzlikt citu ķieģeļi uz ķieģeļa ar mūra maisījumu un 
ielikt minerālvatu. 

Trejgabalam pieslēgt ir vajadzīga speciāla pāreja, 
nekādā ziņā nedrīkst trejgabala atzarojumā montēt 
parasto ieliktņi! 
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5 Standartā montēšanas norise 

 

1. Uzlikt ķieģeļi uz montēšanas maisījuma; 

2. Ķieģeļī ielikt minerālvatu; 

3. Uz notīrītas un samitrinātas malas uzziest skābēsizturīgo tepi / līmi; 

4. Ielikt keramikas cauruli; 

5. Notīrīt tepes pārpilnību no iekšējas cauruļu savienojuma vietas. 

Norisi atkārtot līdz dūmvada nobeigšanas. 

Dūmvada nobeigšana 6 

1. Minerālvatai pēdējā ķieģeļī ir jābūt īsākai, tādēļ tā ir jāsaīsina; 

2. Pirms ieliecot pēdējo cauruli, to saīsināt ar stūra slīpētāja palīdzību; 

3. Uz notīrītas un samitrinātas malas uzziest skābesizturīgo tepi / līmi; 

4. Ielikt keramikas cauruli. 

 

7 Dūmvada nobeigšanas nocietināšana 

 

1. Enkurs tiek ieskrūvēts ar sešstūraino skrūvi keramzitbetona blokā 
esošos nocietināšanas caurumos; 

2. Viss enkurs netiek ieskrūvēts, virs bloka tiek atstāts apmēram 1 cm; 

3. Uz dūmvada bloka tiek likta dūmvada jumtiņš tiek ieskrūvēts ar skrūvi 
caur jumtiņi. 

 
 


