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SIA “Mežmaļi+” IEKŠĒJO KOKA PALODŽU EKSPLUATĀCIJAS 

NOTEIKUMI 

 

1.  SIA “Mežmaļi+” garantija tās izgatavotajām iekšējām koka palodzēm 

Galdniecībā „Mežmaļi” izgatavotajām iekšējām koka palodzēm 2 gadu garantija no 

brīža, kad palodzes nodoti pasūtītājam pie nosacījuma, ka ir ievērotas Latvijas 

Republikas būvnormatīvu prasības un logu ekspluatācijas noteikumos iekļautie 

nosacījumi. 

1. Iekšējo koka palodžu transportēšanas, uzglabāšanas nosacījumi 

1.1. Iekšējās koka palodzes aizliegts ilgstoši uzglabāt ietītas polietilēna plēvē un 

vienu virs otras vienā krautnē. Laba prakse ir pēc to piegādes objektā izpakot 

tās un uzglabāt pa vienai horizontālā stāvoklī; 

1.2. Uzglabāšnas telpām jābūt labi vēdināmām ar gaisa relatīvo mitrumu 50-70%; 

1.3. Sargāt koka daļas no mehāniskiem bojājumiem. 

2. Iekšējo koka palodžu ekspluatācijas nosacījumi remonta, būvniecības un 

pēc remonta, būvniecības laikā 

2.1. Nepieļaut nekādu celtniecības laikā izmantojamo materiālu nokļūšanu uz 

izstrādājuma virsmām, tādejādi traumējot apdares klājumu; 

2.2. Aizliegts vērst sildelementus pret palodžu virsmām; 

2.3. Tīrot palodzes izvairīties no intensīvas sausas beršanas; 

2.4. Iekšējās koka palodzes aizliegts mazgāt ar agresīviem ķīmiskiem līdzekļiem; 
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2.5. Uz palodzēm aizliegts kāpt ar kājām un novietot priekšmetus, kas var traumēt 

apdares klājumu. Ieteicams to virsmas būvniecības laikā aizsargāt ar 

materiālu, kas novērstu virsmas pārklājuma bojājumu rašanos; 

3. Papildus nosacījumi, komentāri 

3.1. Virsmai ar nosedzošu krāsu ekspluatācijas sākuma periodā ir iespējams 

paaugstināts nodilums, kam par iemeslu ir augstā pigmentācijas pakāpe, kas 

ipaši raksturīga krāsām ar intensīvu toni; 

3.2. Iekšējo koka palodžu ilgmūžību palīdzēs nodrošināt svaigs gaiss telpās. 

Virtuvē, vannas istabā un citās telpās pēc daudzu personu uzturēšanās rodas 

paaugstināts gaisa mitrums, kas var izraisīt logu svīšanu vai pat kondensāta 

izsēšanos uz iekšējām logu daļām brīva ūdens veidā, tādējādi bojājot koku. 

Tāpēc ir būtiski telpas regulāri vēdināt. Efektīvāka un enerģiju taupošāka ir 

intensīva vēdināšana, plaši atverot logu uz 5-10 minūtēm un atkārtojot to 

vairākas reizes dienā. Sausais, ar skābekli bagātais āra gaiss sasilst ātrāk un 

telpā īsā laikā atjaunojas patīkams klimats. 

Sia “Mežmaļi+” iekšējo koka palodžu ekspluatācijas noteikumus izstrādāja: Guntars 

Upenieks Sia “Mežmaļi+” projektu vadītājs 

 

 

Ar ekspluatācijas noteikumiem iepazinos:  

Pasūtītājs: _________________ ___________________ 

Adrese: _________________ 

Kontaktpersonas tālruņa nr. _________________ 

Datums:   _________________ 

 


