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grunts fil trā ci jas ap stāk ļiem un 
grunts ūdens lī me ni, kas ir ne  
aug stāks par 1,8 met riem, tur
pre tim, uz stā dot spie die na in
fil trā ci jas sis tē mu, grunts ūdens 
lī me nis var būt arī aug stāks.

Ie kār tas dar bī bas prin cips 
ir vien kāršs – gra vi tā ci jas spē
ka ie tek mē sma gās no tek ūde ņu 
frak ci jas no sē žas sep ti ķa sma go 
frak ci ju ka me rā, bet at tī rī tie 
no tek ūde ņi vai nu paš te ces ce
ļā, vai ar spie die nu ce ļo uz in
fil trā ci jas lau ku, kur tie pē cāk 
ie sū cas grun tī.

Ēr ta uz stā dī ša na  
un lie to ša na

Vie na no bū tis kā ka jām šā 
sep ti ķa priekš ro cī bām ir tas, 
ka tos ir vieg li un ātr i uz stā
dīt, ta ču, lai iz do tos iz vai rī ties 
no grunts ūde ņu pie sār ņo ju ma, 

no zī mī gi ir ņemt vē rā ra žo tā ju 
snieg tos pa do mus, gan uz stā
dot, gan eks plu atē jot ie kār
tu, kā arī ie pa zī ties ar vie tē jās 
paš val dī bas no tei ku miem un 
pra sī bām par ka na li zā ci jas sis
tē mas ie rī ko ša nu.

Ēr ti ir tas, ka, ie rī ko jot sa vā 
īpa šu mā sep ti ķi, nav ne pie cie
šams liels ie rak ša nas dzi ļums, 
kas bū tis ki at vieg lo uz stā dī ša
nas dar bu un sa ma zi na pro ce sa 
sa rež ģī tī bas pa kā pi. ScanPlast 
ra žo ta jām tver tnēm ir pla ka
na pa mat ne, līdz ar to uz stā
dot nav arī va ja dzīgs be to na 
pa mats. Sva rī gi, ka sep ti ķa 
pa mat ne ir ap rī ko ta ar spe ci
ālu peld spē jas no vēr ša nas pē
du, kas no dro ši na tver tni pret 
tās uz pel dē ša nu grunts ūdens 
spie die na ie dar bī bā. Sa vu kārt 
vie tām ar pa aug sti nā tu grunts

ūdens lī me ni sep ti ķa tver tne 
var tikt iz ga ta vo ta ar no dro
ši nā ju mu pret pa aug sti nā tu 
grunts ūdens lī me ni.

Kā priekš ro cī bu var mi nēt 
arī to, ka, pa tei co ties pie tie
ka mi pla ta jam tver tnes lū kas 
di amet ram, to ir vieg li ap kopt 
un tī rīt, pat pil nī bā iz tuk šo jot 
tver tnes sa tu ru. Tā kā sep ti ķa 
tver tnes ra žo tas no glu da ma
te ri āla, tā sie nas ir pa sar gā tas 
no sa tu ra sa blī vē ša nās un no
gul snē ša nās, tur klāt tas vei ci na 
arī ēr tu tver tnes tī rī ša nu.

Kva li tā te un 
mūs die nī gums

Lat vi jā ra žo tie ka na li zā ci jas 
sep ti ķi iz ga ta vo ti no stikl plas
ta – tas ir kom po zīt ma te ri āls, 
kam pie mīt tei ca mas teh nis kās 
īpa šī bas. Pa tei co ties ma te ri

Iz bū vē jot sa vā īpa šu mā  
lo kā lu ka na li zā ci jas sis tē mu, 
ie spē jams iz vē lē ties da žā das  
ie spē jas un va ri an tus. Viens no 
tiem ir no sē da kas uz stā dī ša na 
bez iek šē jām sa da les ka me rām, 
ta ču mūs die nī gā kais no ri si
nā ju miem ir paš te ces vai spie
die na ka na li zā ci jas sep ti ķis, 
kas tiek iz ga ta vots ar pa pil du 
iek šē jo ka me ru sma go frak ci ju 
da ļi ņām. Tur klāt sep ti ķis ir ne 
ti kai da bai drau dzīgs un ērts, 
bet arī eko no mis ki viens no 
iz de vī gā ka jiem ri si nā ju miem 
māj saim nie cī bām.

Plašs pie lie to jums
Sep ti ķa iz man to jums ir ļo

ti daudz vei dīgs, ta ču se viš ķi 
op ti māls ri si nā jums tas būs 
pri vāt mā jām, va sar nī cām, 
kem pin giem un ci tām vie tām, 
ku rās nav ie spē jas pie slēg ties 
cen trā lās ka na li zā ci jas sis tē
mai vai no tek ūde ņu at tī rī ša
nas ie kār tām. Kla sis ki sep ti ķa 
sis tē ma, ar ie rī ko tu dre nā žas 
lau ku no tek ūde ņu at tī rī ša nai 
un ie sū ci nā ša nai, ir pie mē
ro ta pri vāt mā jām ar la biem 
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āla teh nis ka jiem pa ra met riem, 
ie kār tas nav sma gas un līdz ar 
to ir vieg li pār vie to ja mas. Ta jā 
pa šā lai kā stikl plasts ir iz tu rīgs, 
pil nī gi ne caur lai dīgs un ilg lai
cīgs ma te ri āls.

Iz vēr tē jot teh nis kos rā dī tā
jus, bū tis ki mi nēt, ka tver tnes 
ir ie til pī gas, tur klāt kat ram 
ie spē jams ie gā dā ties sev pie
mē ro tā kā til pu ma sep ti ķi, kas 
at ka rīgs no mā jas ie mīt nie ku 
skai ta. Pie mē ram, sep ti ķi ar 
til pu mu 2,3 ku bik met ri būs 
pie mē ro ti uz stā dī ša nai īpa šu
mos, ku ros dzī vo līdz pie ciem 
cil vē kiem.

Scan-Plast ka na li zā ci jas sep
ti ķi tiek pie gā dā ti vi sā Lat vi jas 
te ri to ri jā, tur klāt jau vai rāk ne

kā des mit ga du uz ņē mums ra
žo un pie gā dā pla ša klās ta stikl
plas ta iz strā dā ju mus da žā dām 
in dus tri jām – lauk saim nie cī bas 
un ziv saim nie cī bas no za rēm, 
celt nie cī bai, pil sēt vi dei, ce ļu, 
in dus tri āla jam un pri vā ta jam 
sek to ram. Uz ņē mu ma pie dā
vā ju mā ir arī tā di iz strā dā ju mi 
kā naf tas pro duk tu un tau
ku at da lī tā ji, tu ale šu mā ji ņas,  
dār za mē be les, da žā di vi des di
zai na ob jek ti un ci ta pro duk ci
ja. Bū tis ki, ka Scan-Plast sa viem 
klien tiem pie dā vā ap vie not 
kva li tā ti ar mūs die nī gu di zai
nu, ino va tī vām ie ce rēm un  
ri si nā ju miem. n

Reklāmraksts ta pis sa dar bī bā ar  
SI A Scan-Plast Lat vi a LSEZ.
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Atklājot jauno būvsezonu, 
māju īpašniekiem ir 
īstais laiks domāt 
arī par kanalizācijas 
sistēmas pilnveidošanu 
vai ieviešanu gadījumā, 
ja celtniecības darbi vēl 
tikai rit. Teritorijās, kur 
nav iespējas pieslēgties 
centrālajai kanalizācijai, 
ideālais variants būs 
lokāla notekūdeņu 
attīrīšanas sistēma. 
Drošu un videi draudzīgu 
risinājumu piedāvā 
pašmāju uzņēmums 
Scan-Plast Latvia, kas 
ražo kanalizācijas septiķa 
infiltrācijas sistēmas, 
kā arī citus stiklplasta 
izstrādājumus dažādām 
nozarēm.

Gin ta AUZ NIE CE
Fo to no SI A Scan-Plast Lat vi a LSEZ ar hī va

VISPĀRĪGI
• Kanalizācijas septiķi un infiltrācijas sistēmas ir veiksmīgs risinājums vietām, kur 

nav iespējams pieslēgties centrālām kanalizācijas sistēmām.
• Scan-Plast piedāvā dažādas iespējas lokālās kanalizācijas sistēmas 

ierīkošanai – nosēdakas, septiķus, spiediena vai pašteces infiltrācijas sistēmas, 
kā arī nepieciešamo aprīkojumu – vākus, lūku pagarinājumus u. tml.

• Septiķa tvertnes var būt īpaši izgatavotas uzstādīšanas vietām ar paaugstinātu 
gruntsūdens līmeni un paaugstinātu zemes slāņa spiedienu.

SEPTIĶA UZSTĀDĪŠANA
• Tvertne jāuzstāda tā, lai tai varētu piekļūt, kad ir nepieciešams pārbaudīt, 

apkalpot vai izsūknēt.
• Ekskavācijas bedrei jābūt vismaz par 150 cm platākai par tvertnes lielāko 

diametru.
• Septiķa tvertne ir jānovieto vismaz 2 m attālumā no autotransporta pārvietošanās 

zonas. Bet, uzstādot speciāli transporta iedarbības zonai izgatavotu septiķa 
tvertni, ir jāierīko arī transporta slodzes izlīdzināšanas plāksne, lai novērstu 
slodzes tiešu iedarbību uz tvertni.

• Nolaižot tvertni ekskavācijas bedrē, jāizvairās no atsitieniem vai triecieniem, īpaši 
uzmanīgiem jābūt pret savienojumu vietām, uzmavām un pārējo aprīkojumu.

• Lai kontrolētu neparedzētu noplūdi, tvertne jāpiepilda līdz pusei ar ūdeni, tad 
jāizmēra ūdens līmenis. Ne ātrāk kā pēc 12 stundām jāpārbauda ūdens līmenis 
tvertnē, tam ir jābūt tieši tādam pašam, kā pēc uzpildīšanas.

• Jākontrolē, lai bedres aizbēršanas laikā tvertne neizmainītu savu novietojumu.
• Ekskavācijas bedre jāpiepilda ar smalkām smiltīm bez akmeņiem, kas apkārt 

tvertnei jānoblīvē pa slāņiem (katrs 20 cm biezumā) līdz 95% no iespējamā 
blīvuma.

• Pēc ekskavācijas bedres aizbēršanas piepildīt tvertni ar ūdeni līdz izplūdes 
caurules līmenim.

TVERTNES APKOPE
• Apkopes biežums atkarīgs no nosēdumu koncentrācijas attīrāmajā ūdenī.
• Nosēdumu slāni nepieciešams izsūknēt, kad sasniegti 50% no kopējās tvertnes 

tilpuma vai vismaz reizi gadā. Vislabāk to darīt laikā, kad ir zemākie gruntsūdeņi.
• Nosēdumu slānis ir jāizsūknē ar speciālu aprīkojumu caur tvertnes lūku.
• Jāpārliecinās, ka izsūknēšanas šļūtenes gals ir no neabrazīva materiāla, lai 

netiktu bojātas tvertnes sienas un pamatne.
• Pilnīgas iztukšošanas laikā tvertnes sienas ir nepieciešams notīrīt ar 

augstspiediena ūdens strūklu.
• Lai varētu sekot līdzi veiktajiem apkopes un pārbaudes pasākumiem, ražotāji 

iesaka iekārtot apkopes un pārbaudes reģistrācijas žurnālu.

NODERĪGI

Ka na li zā ci jas sep ti ķi –  
ērts ri si nā jums pri vāt mā jām

ĒrtI UN vIEGlI. Sep ti ķa priekš ro cī ba ir vieg lā un ātr ā  
uz stā dīšana, ta ču, lai iz do tos iz vai rī ties no grunts ūde ņu pie sār ņo ju ma, jāņemt vē rā ra žo tā ju  pa do mi


