
B-Wall uzstādīšanas instrukcija 

Nepieciešamie instrumenti 

1. Zīmulis 

2. Mērlente 

3. Triecienurbjmašīna 

4. Urbis betonam 10mm x 150mm 

5. Āmurs 

6. Akumulatora skrūvgriezis/urbjmašīna min.14Ah 
7. Torx 30 uzgalis 
8. Caurumu izpūšanas “pistole” vai putekļusūcējs 

 

Uzstādīšanas kārtība 

1. Izliekam Taureņus uz grīdas līdz iegūstam vēlamo izkārtojumu. Šeit nav pareizi vai nepareizi. 
Cenšamies panākt pēc iespējas vienmērīgāku izvēlētā laukuma pārklājumu. Ieteicamais 
augstums no 1,5 – 2,5m. 

2. Pārliecināmies, ka izvēlētajā laukumā zem apmetuma nav elektrības vadu, ūdens vai gāzes 
cauruļu! 

3. Izvēlētajai uzstādīšanas virsmai jābūt gludai/taisnai ! 
4. Katrs Taurenis stiprinās ar 4-5 gab. Hilti plastmasas dībeļu enkuriem HRD-C 8x120 ar iegremdētu 

galvu. 
5. Sākam ar augšējo Taureni, lai urbjot ar putekļiem nenobirdinātu zemāk esošos Taureņus. 
6. Pieliekam pirmo Taureni tam paredzētajā vietā uz sienas un atzīmējam vienu stiprinājuma 

caurumu. 
7. Izurbjam pirmo caurumu un iztīrām to. 
8. Gāzbetonā vēlams urbt neizmantojot triecienurbjmašīnas funkciju. 
9. Urbumam jābūt perpendikulāri sienas virsmai! 
10. Ievietojam Taurenī vienu dībeli un ieliekam to izurbtajā caurumā tā, lai taurenis piespiestos pie 

sienas. 
11. Cauri Taurenim atzīmējam uz sienas pārējās 3-4 caurumu vietas 
12. Izurbjam pārējos 3-4 caurumus un iztīrām tos vislabāk izpūšot tos vai izsūcot ar putekļu sūcēju. 
13. Ieliekam taurenī dībeli, lai tā plastmasas ārējais gals atrastos līdz ar Taureņa ārējo virsmu (skat. 

Pievienoto dībeļu ievietošanas instrukciju) 
14. Uzmaucam dībelim koka distanceri un ieliekam visus dībeļus izurbtajos caurumos un ar āmuru 

iesitām dībeļus atbilstošajā dziļumā. 
15. Ar akumulatora skrūvgriezi ieskrūvējam skrūves stingri spiežot uz skrūves. Līdz skrūves galva ir 

vienā līmenī ar Taureņa virsmu. Pirmais gatavs. 
16. Atkārtojam soļus 5-12 ar pārējiem Taureņiem. 
17. Saslaukām putekļus. 
18. Pieskrūvējam aizķeres un B-Wall gatava. 

Ja domājat, ka netiksiet ar to galā, mēs vienmēr varam jums palīdzēt. Zvaniet 29403822 un 
vienosimies ar B-Wall uzstādīšanu! 



 

Lietošana 

1. B-Wall var uzstādīt telpās un ārā. Āra apstākļos virs tiem jāveido aizsargs no lietus. Lietus, sniegs 
u.c. nokrišņi samazinās B-Wall kalpošanas laiku. Saules ietekmē B-Wall var izbalēt un zaudēt 
krāsu košumu. 

2. B-Wall ir piemērots bērniem no 3 gadu vecuma. 
3. Kāpšana veicama tikai apavos un pieaugušo cilvēku klātbūtnē! 
4. Nekad nekāpt virs citiem kāpējiem, t.i. vienam virs otra 
5. Viemēr labāk no B-Wall nokāpt nevis nolēkt! 
6. Aizliegts kāpt basām kājām, jo tas var veicināt kāju iesprūšanu 
7. Aizliegts likt rokas un kājas starp Taureņiem un ēkas sienu. 
8. Kāpšanai var izmantot pie Taureņiem pieskrūvētās aizķeres un Taureņu malas un caurumu 

malas. 
9. Ap B-Wall nedrīkst atrasties lieki priekšmeti, uz kuriem kāpējs var uzkrist un savainoties, vēlams 

1m uz sāniem un 1,5m B-Wall priekšā. 
10. Iesakām zem B-Wall novietot mīkstu segumu bez šuvēm. 
11. Bērnam kāpjot, vecāki var pieturēt bērna muguru, lai 

a. Piepalīdzētu kāpējam un iedrošinātu to  
b. Lai novērstu kāpēja nokrišanu uz muguras 
c. Rokām jātur/ vai jāatrodas ~5-10 cm no kāpēja muguras starp vidukli un padusēm. 

12. Kāpšanas laikā vai krītot no sienas ir iespējams gūt savainojumus! SIA MURUS nenes 
atbildību par šiem savainojumiem, jo kā jebkurā sporta aktivitātē traumas ir 
iespējamas un ir daļa no aktivitātes. Ja jums tas nav pieņemami, tad nekādā gadījumā 
neuzstādiet sev B-Wall! 

13. Taureņiem stingri jāturas pie sienas. Ja tie sākuši kustēties, ir bojāti, tad to lietošana ir jāpārtrauc 
nekavējoties, līdz bojājumi ir novērsti. 

14. Netīrumus var nomazgāt ar mitru lupatu, aizķeres var mazgāt ar augstspiediena strūklu. 

Aizķeru stiprināšana 

1. Aizķeres stiprināmas caurumos ar iepriekš ražotāja iestrādātām vītnēm 

2. Skrūvju garumam jābūt atbistošam aizķeru izmēram, aptuveni 20-25mm jāiznāk ārā no aizķeres 

aizmugures. Parasti izmanto skrūves DIN 912  10 x skrūves garums. 

3. Aizķeres pievelk ar 8mm seškantes atslēgu cieši pie Taureņu virsmas, lai tās negrieztos. 

4. Pārāk liela spēka pielietošana pievelkot aizķeres var tās saplēst ! 

5. Aizliegts lietot aizķeres, kas ir saplaisājušas vai bojātas. 

Ja jūs neesat pārliecināti par Jūsu izvēlētās kāpšanas sienas konstrukcijas 
stiprību vai ēkas piemērotību kāpšanas sienas uzstādīšanai, lūdzu, meklējiet 

padomu pie atbilstošiem speciālistiem! 

 


