
GRĪDAS SEGUMA MATERIĀLI

Profesionālo priekšmetu skolotāja: 

Skaidrīte Spundere

Rēzeknes tehnikums

MĀCĪBU PRIEKŠMETS “BŪVMATERIĀLI”



SATURS

 1. Dabīgais koks

➢ Grīdas dēļi

➢ Masīvkoka parkets

➢ Vairākslāņu parkets

➢ Korķis

 2. Lamināts

 3. Ruļveida grīdas seguma materiāli

➢ Mīkstie grīdas segumi – dabīgie, sintētiskie

➢ Dabīgais linolejs

➢ PVH grīdas segums



 4. Mineralie grīdas seguma materiāli

➢ Keramikas flīzes

➢ Granīta plāksnes

➢ Marmora plāksnes

➢ Betona grīdas

 5. Gumijas segumi

 6. Epoksīda un poliuretāna grīdas



KOKA GRĪDA

 Domājot ierīkot koka grīdu, 

vispirms jāizvēlas – grīda no 

parketa vai dēļiem. Lapu 

koku materiālu grīdas ir 

ievērojami cietākas un 

izturīgākas nekā skujkoku 

materiālu grīdas. Cietākā 

kokā rodas mazāk 

bojājumu, kuri uzkrāj 

netīrumus un padara grīdu 

netīru. 



DABĪGAIS  KOKS



GRĪDAS DĒĻI

Grīdas dēļus piestiprina 

pie grīdas karkasa vai 

sijām ar naglām vai 

skrūvēm. Dēļos tiek 

iefrēzētas speciālas 

gropes, kas nodrošina 

dēļu savstarpēju 

sasaisti. un to 

pārlakojot.



PLUSI MĪNUSI

 Ekoloģisks, prestižs

 Dabīgs

 Ilgizturīgs

 Liels tekstūru (toņu) un 

koksnes veidu 

daudzums

 Dārgs

 Mitruma neizturīgs

 Regulāri jāatjauno 

aizsargpārklājums



MASĪVKOKA PARKETS



▪ Rūpnieciskā veidā izgatavots 

plākšņu materiāls  - sastāv no 

dabīgā koka pamatnes un 

masīvkoka virskārtas, kas 

savienotas ar augstvērtīgu līmi 

presēšanas iekārtās. 

▪ Gatavie parketa vairogi atvieglo 

grīdas ieklāšanu– vairākkārt 

samazinās laika un darba patēriņš, 

bet rezultāts ir kvalitatīvs un 

interesants.



PLUSI MĪNUSI

 Ekoloģisks

 Silts

 Skaists

 Izturīgs

 Ilgmūžīgs

 Sarežģīta kopšana

 Zema mitrumizturība

 Jūtīgs pret temperatūras 

izmaiņām

 Sarežģīta ieklāšana



VAIRĀKSLĀŅU PARKETS

 Vairākslāņu parketa pamats 

tiek veidots no finiera, bet 

augšējā kārta no koka 

dēlīšiem;  tā virskārta ir jau 

apstrādāta, tādēļ tā vairs nav 

jāslīpē vai jālako. Vairākslāņu 

parkets kalpo salīdzinoši īsāku 

laiku nekā dēlīšu parkets, jo 

pēc virskārtas nodilšanas to 

iespējams slīpēt vienu, divas 

reizes.



KORĶIS



PLUSI MĪNUSI

 Ekoloģisks

 Skaņu izolējošs

 Siltumizolējošs

 Ugunsdrošs

 Elastīgs

 Ķīmiski noturīgs

 Antialerģisks

 Elpojošs

 Dārgs

 Jūtīgs pret  ielas 

netīrumiem

 Bojājams

 Nav atjaunojams slīpējot

 Nav mitrumizturīgs



LAMINĀTS



PLUSI MĪNUSI

 Vienkārša kopšana

 Termoizturīgs

 Gaismas izturīgs

 Ātri ieklājams 

 Plašas dizaina iespējas

 Plašais rakstu, krāsu un 

formu piedāvājuma 

klāsts

 Skaļš

 Noteikts mikroklimats

 Mitruma neizturīgs

 Auksts

 Nav atjaunojams



MĪKSTIE GRĪDAS SEGUMI



Mīksto segumu sortimentu 

var iedalīt divās 

kategorijās: dabiskie  un 

sintētiskie. Visiem 

mūsdienu mīkstajiem 

grīdas segumiem ir 

antistatiskas un skaņu 

izolējošas īpašības, no 

tiem iespējams izveidot 

dažādus interjerus. 



DABISKIE PAKLĀJI



PLUSI MĪNUSI

 Neizdala toksiskas vielas

 Ekoloģisks

 Dabīgs

 Slāpē troksni

 Silts

 Atgrūž ūdeni

 Sarežģīta kopšana

 Deformējas

 Alergēns

 Krājas putekļi



MĀKSLĪGIE PAKLĀJI



PLUSI MĪNUSI

 Nodilumizturīgs

 Gaisa caurlaidīgs

 Vienkārši ieklājams

 Daudzveidīgs dizains

 Smērējas

 Uzkrājas putekļi

 Elektrostatisks

 Alergēns



RUĻVEIDA GRĪDAS SEGUMI

▪ Pēc struktūras linolejs

var būt bez pamatnes, ar

pamatni, vienkārtas, 

daudzkārtu, gludu vai

rievotu virsmu, 

vienkrāsains un 

daudzkrāsains.

▪ Linoleju ieklāj uz līmes.



DABĪGAIS LINOLEJS



PLUSI MĪNUSI

 Neizdala toksīnus

 Ekoloģisks

 Nevada elektrisko strāvu

 Augsta virsmas cietība

 Kopšana

 Ūdensuzsūce

 Dārgs

 Novecojot, aukstumā -

trausls



PVH  GRĪDAS  SEGUMS (LINOLEJS)



PLUSI MĪNUSI

 Viegli kopjams

 Higiēnisks

 Lēts

 Laba skaņas izolācija

 Viegli ieklājams

 Var būt toksiski 

izgarojumi

 Toksiskie izgarojumi

 Zema cietība

 Trausls



KERAMIKAS FLĪZES



▪ Par flīzēm sauc nelielas plāksnītes grīdu izklāšanai.

▪ Tās lieto dekoratīviem nolūkiem, konstrukciju 

pasargāšanai no mitruma un ķīmisku vielu iedarbības 

vai sanitāri higiēnisku apsvērumu dēļ.

▪ Ražošanas process. 

1. Sausā presēšana. 

2. Ekstrūzijas paņēmiens. 



PLUSI MĪNUSI

 Mitrumizturīgas

 Ekoloģiskas

 Ķīmiska noturīgas

 Dizains

 Slidenas

 Aukstas

 Cieta virsma

 Trauslas



GRANĪTA PLĀKSNES



PLUSI MĪNUSI

 Viegli kopjamas

 Ekoloģisks materiāls

 Interesanta tekstūra

 Paaugstina mājas 

vērtību

 Iestrādāšana

 Dārgs materiāls

 Auksts

 Skaļš

 Jāimpregnē ik pēc 15 

gadiem



MARMORA PLĀKSNES



PLUSI MĪNUSI

 Izturīgas

 Ekoloģiskas

 Viegli kopjamas

 Paaugstina mājas 

vērtību

 Nodilumizturīgas

 Dārgas

 Aukstas

 “Skaļs” materiāls

 Jāimpregnē ik pēc 10 

gadiem



GUMIJAS  SEGUMS

 Gumijas segumi pieejami flīzīšu vai ruļļmateriālu veidā

 Ieklāj sporta zālēs, bērnu rotaļu laukumos vai 

industriāli lietojamās telpās



PLUSI MĪNUSI

 Lieliski absorbē triecienus, 

soļu skaņu

 Virsma ir neslidīgapieejami 

dažādās krāsās un tie ir ļoti 

nodilumizturīgi (ilgmūžīgs).

 Pieejami dažādās krāsās 

 Nodilumizturīgi (ilgmūžīgs).

 Dārgs

 Salīdzinoši maza krāsu un 

rakstu izvēle



BETONA GRĪDA (PULĒTA)

 Piemērots industriālajām telpām, jeb telpām kurās ir 

lielas platības un nepieciešama seguma izturība. 

Pulēta betona grīda ir spīdīga, kas atgādina pulētu 

akmeni.



PLUSI MĪNUSI

 Viegli kopjamas

 Ilgmūžīgas

 Restaurējamas

 Var ierīkot grīdas apsildi

 Mazās platībās augstas 

izmaksas 

 Iestrādei nepieciešama 

specializēta tehnika

 Nepieciešams speciāli 

sagatavot pamatni.



EPOKSĪDA UN POLIURETĀNA GRĪDAS

 Poliuretāna bāzes pārklājuma būtiskākās pazīmes ir 

augsta triecienizturība, elastīgums un noturība pret 

naftas produktiem un taukiem.Grīda ir 

ūdensnecaurlaidīga, to var tīrīt ar austspiediena 

strūklu. Poliuretāna pārklājums ir gan ar gludu, gan 

raupju virsmas struktūru.

 Poliuretāna grīdas var izmantot telpās,kur paredzētas 

lielas slodzes - autoservisos, autostāvvietās, 

remontdarbnīcās vai ķīmiskajā rūpniecībā.





IZMANTOTIE AVOTI:

https://abc.Lv/raksts/kadi-ir-gridas-segumu-veidi

https://varupats.Lv/gridas-segumi-to-plusi-un-minusi/

https://www.Griduserviss.Lv/gridu-segumi-un-to-

ieklasana/vinila-gridas-segumi-un-to-ieklasana

http://northouse.Lv/gridas-un-segumu-veidi/

https://abc.lv/raksts/kadi-ir-gridas-segumu-veidi
https://varupats.lv/gridas-segumi-to-plusi-un-minusi/
https://www.griduserviss.lv/gridu-segumi-un-to-ieklasana/vinila-gridas-segumi-un-to-ieklasana
http://northouse.lv/gridas-un-segumu-veidi/


Jautājums diskusijai:

 ja jums būtu nepieciešamība (iespēja) izvēlēties 

grīdas seguma materiālu - kādi būtu jūsu izvēles 

galvenie kritēriji?


