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ANOTĀCIJA

• Metodiskais darbs Ķīmiskie ilgviļņi ir paredzēts Skaistumkopšanas

pamatdarbības nodaļas izglītojamajiem (kvalifikācijas - Frizieris,

Frizieris-stilists, Vizuālā tēla stilsts) un pedagogiem.

• Lai sagatavotu darba tirgum augsti kvalificētus speciālistus

skaistumkopšanas jomā, Izglītības un Zinātnes ministrijas, sadarbībā ar

Skaistumkopšanas nozares speciālistiem un profesionālās izglītības

iestādēm, izstrādāja modulārās izglītības programmas kvalifikācijām

Frizieris, Frizieris-stilists un Vizuālā tēla stilists. Katrā augšā minētā

kvalifikācijas programmā ir iekļauts modulis «Matu ķīmiskā apstrāde»,

kur viena no svarīgākajām tēmām ir ķīmiskie ilgviļņi.

• Katrs cilvēks vēršas pie friziera, friziera-stilista, vizuālā tela stilista

cerēdams, ka tiks saņemts kvalitatīvs pakalpojums, piemēram, ķīmiskie

ilgviļņi. Frizieris (frizieris-stilists, vizuālā tēla stilsts), liekot klientam

ķīmiskus ilgvilņus lieto savas zināšanas un profesionālo pieredzi matu

ķīmiskajā apstrādē. Tāpēc tiek piedāvāts izstrādātais metodiskais

materiāls modulī Matu ķīmiskā apstrāde, lai palīdzētu sagatavot

tehnikuma Skaistumkopšanas nozares topošos speciālistus.



METODISKĀ DARBA SATURS:

1. Ievads (4-5 slaids)

2. Ilgviļņu vēsture (6-7 slaids)

3. Instrumenti un piederumi ķīmiskiem ilgviļņiem (8-14 slaids)

4. Ķīmisko ilgviļņu veidi (15 slaids)

5. Ķīmisko ilgviļņu sastāvu/preparātu veidi (16-23 slaids)

6. Ķīmisko ilgviļņu preparātu iedarbība matos (24-27 slaids)

7. Sagatavošanas darbi (28-31 slaids)

8. Ķīmisko ilgviļņu tehnoloģiskais process (32-45 slaids)

9. Nobeiguma darbi (46 slaids)

10. Iespējamās ilgviļņu likšanas kļūdas (47-48 slaids)

11. Ilgviļņu metodes (49-55 slaids)

12. Ieskaites jautājumi un vērtēšanas kritēriji tēmā Ķīmiskie ilgviļņi (56-60 slaids)

13. Secinājumi (61 slaids)

14. Izmantotā literatūra, interneta vietnes (62-65 slaids)



IEVADS

Metodiskā darba tēma ir: «Ķīmiskie ilgviļņi». Tēma tika izvēlēta vairāku iemeslu dēļ:

1. Modulī «Matu ķīmiskā apstrāde» programmas tēma «Ķīmiskie ilgviļņi» ir viena no 
galvenajam pamattēmām, jo ķīmisko ilgviļņu process frizētavās ir joprojām aktuāls.

2. Profesijas standartā ir teikts, kā frizierim, frizierim-stilistam un vizuālā tēla stilistam  
jāprot:

• noteikt klienta matu struktūru un tekstūru, matu un ādas tipu, atpazīt matu un ādas 
bojājumus;

• pārbaudīt galvas ādas alerģisko reakciju pirms ķīmisko procesu uzsākšanas;

• izvēlēties atbilstošus procesam instrumentus, profesionālo matu kosmētiku un ievērot 
tās lietošanas un glabāšanas noteikumus;

• veikt matu ķīmisko apstrādi, ievērojot darba drošības prasības;

• veidot frizūru atbilstoši individuālajam stilistiskajam tēlam, klienta personībai un matu 
un ādas īpatnībām; 

Tātad frizierim ir daudz jāzina par ķīmisko ilgviļņu procesa tehnoloģiju, ilgviļnu 
preparātiem, ilgviļņu likšanas daudzveidīgām metodēm, par ilgviļņoto matu kopšanu un 
protams, jāprot savas zināšanas realizēt praktiski, apkalpojot klientus. Ja ķīmiskie ilgviļņi 
ir aktuāls process frizētavās, tātad to apgūšana ir nepieciešama. Metodiskā darba 
apakštēmu izklāsts palīdzēs izglītojamajiem nepielaist kļūdas ķīmisko ilgviļņu 
tehnoloģiskajā procesā.



METODISKĀ DARBA MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Metodiska darba mērķis:

- paaugstināt ikviena izglītojamā un pedagoga kvalitatīvo darbību, profesionālo 
izaugsmi;

- attīstīt izglītojamā spējas ķīmiski apstrādāt matus, ievērojot instrukcijas, darba 
drošību un lietojot atbilstošas tehnoloģijas. 

- nodrošināt izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanu un izglītojamo zināšanu, 
kompetenču pilnveidi atbilstoši mūsdienu prasībām darba tirgū.

Mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi: 

1) izstrādāt metodiskā darba saturu;

2) izveidot saturam atbilstošu prezentāciju par ķīmisko ilgviļņu procesu;

3) izstrādāt mācību vielas nostiprināšanai ieskaites testu, ieskaites vērtēšanas kritērijus;

4) piedāvāt mācību literatūru un interneta vietnes par ķīmisko ilgviļņu procesu un 
darba metodēm;

5) noformulēt metodiskā darba secinājumus un priekšlikumus.



ILGVIĻŅU VĒSTURE

• Matu noturīgo ieveidošanu lokās (permanentu) izgudrojis vācu frizieris 

Karls Ludvigs Neslers. 1906. gadā Londonā Neslers publiski demonstrēja 

savu izgudrojumu — termiskus ilgviļņus. Pēc  trim gadiem viņš jau 

izgudroja elektriskus ilgviļņus (abos procesos bija nepieciešams matus 

sildīt).

1.att. Karls Ludvigs Neslers liek termiskus ilgviļņus.



ILGVIĻŅU VĒSTURE

• Laika gaitā ilgviļņu metodes un tehnoloģijas pilnveidojās. Vācu frizieris 

Jozefs Maiers 1924. gadā izgudroja jaunāko matu tīšanas paņēmienu, 

kas uzlaboja ilgviļņu kvalitāti. 1939. gadā Amerikā firma “Neslers-

Lemjurs” izlaida pirmo ķīmisko ilgviļņu preparātu, kas mainīja matu 

formu bez sildīšanas. Tā parādījās “aukstie” ķīmiskie ilgviļņi. 

2.att. Elektrisko ilgiļņu instrumenti un aparāts.



INSTRUMENTI UN PIEDERUMI 
ĶĪMISKIEM ILGVIĻŅIEM

• Plastmasas ķemme, lai ķemmētu matus pirms un pēc galvas mazgāšanas 

(3.attels).

• Ķemme ar smailu kātinu matu ķemmēšanai, šķipsnu atdalīšanai, un matu 

uztīšanai uz ilgviļņu rullīšiem lieto ķemmi ar smailo kātiņu (4.attēls).



INSTRUMENTI UN PIEDERUMI 
ĶĪMISKIEM ILGVIĻŅIEM

• Plastmasas ilgviļņu rullīši vajadzīgā diametrā un daudzumā matu tīšanai. 

Ilgviļņu rullīšu diametrs var būt no 0,5 līdz 2 cm un garums no 4,5 līdz 9 cm, 

jābūt līdz 50–60 gabaliem (5.attēls). 



INSTRUMENTI UN PIEDERUMI 
ĶĪMISKIEM ILGVIĻŅIEM

• Ilgviļņu likšanai ir nepieciešams plānu papīrīšu komplekts. Papīrīši  palīdz 

kvalitatīvāk ietīt matu galus uz rullīšiem. Papīrīši ir vienreizlietojami un tie var 

būt lielāka vai mazāka izmēra (6.attēls). 

• Ilgviļņu procesam ir vajadzīgas apmēram 10 plānās plastmasas aizsargplāksnes, 

tās ir jāliek zem ruļļu gumijām pēc matu uztīšanas, lai novērstu mata nolūšanu pie 

saknēm (7.attēls). 



ATTĒLOS VAR REDZĒT,  KĀ VAR NOLŪZT MATS PIE  SAKNES,  
JA ZEM GUMIJAS NELIETOT AIZSARGPLĀKSN I

Mats pirmajā dienā pēc ilgviļņiem.                          Mats pēc 7 dienām.

(8.attēls). (9.attēls). 



INSTRUMENTI UN PIEDERUMI 
ĶĪMISKIEM ILGVIĻŅIEM

• Polietilēna cepurīte, lai saglabātu siltumu ilgviļņu procesā, pēc vajadzības (10.attēls).

• Gumijas vai polietilēna cimdi friziera roku aizsardzībai (11.attēls).



INSTRUMENTI UN PIEDERUMI 
ĶĪMISKIEM ILGVIĻŅIEM

• Divi stikla vai plastmasas trauki: sastāvam un fiksāžai (12.attēls) vai pudelīte

— aplikators (13.attēls).

• Divi porolona sūkļi (sastāva un fiksāžas uzlikšanai matiem (14.attēls).



INSTRUMENTI UN PIEDERUMI 
ĶĪMISKIEM ILGVIĻŅIEM

• Ūdensnecaurlaidīgs plecu apmetnis, lai aizsargātu klienta apgērbu no ķīmiskiem 

preparātiem (15. attēls).

• Plastmasas plecu vanniņa, lai pasargātu klienta apģērbu un plecu apmetni no 

ķīmiskiem preparātiem (16. attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU VEIDI:

• Sārmainie ķīmiskie ilgviļņi - preparāti ar ļoti augstu 
sārmaino pH rādītāju 8,0 – 9,5. Visbiežāk tos izmanto biezos, 
normālos, veselos, krāsotos bet nesabojātos matos. Piešķir 
matiem ilgnoturīgas lokas (vismaz līdz 6 mēnešiem).

• Skābie ķīmiskie ilgviļņi - preparāti ar neitrālu un pat skābu 
pH rādītāju  6,5 – 7,5. Šādus preparātus izvēlas, ja klientam 
mati ir trausli, plāni, ļoti ķīmiski apstrādāti. Ilgviļņu efekts 
saglabājās līdz 3-4 mēnešiem.

• Bio ilgviļņi – saudzīgi matiem un ādai preparāti, jo nesatur 
tioglikolskābi un ammoniju, vairāk nekā puse no bio ilgviļņu 
produkta sastāvdaļām var būt dabiskas. Ilgviļņu efekts 
saglabājās līdz 3-4 mēnešiem.



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU SASTĀVU VEIDI:

• Ķīmisko ilgviļņu preparāti ar «burtu kodu sistēmu» (17. attēls).



BURTU KODU SISTĒMAS  ATŠIFRĒJUMS:

• F – (Forte), stiprs sastāvs, domāts bieziem, labas kvalitātes matiem (pH = 8.9-9.5);

• N – sastāvs domāts normālā biezuma matiem (pH = 8.5 – 8.7) ;

• C – sastāvs domāts krāsotiem, ķīmiski apstrādātiem vai plāniem matiem          

(pH = 7.5 – 8.2);

• S – (sensitive, soft), saudzējošais sastāvs jutīgai ādai (pH = 7.5).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU SASTĀVU VEIDI :

• Ķīmisko ilgviļņu preparāti ar «ciparu kodu sistēmu» (18. attēls).



CIPARU KODU SISTĒMAS  ATŠIFRĒJUMS:

• O - stiprs sastāvs, domāts bieziem, labas   kvalitātes matiem;

• 1 - sastāvs domāts normālā biezuma matiem;

• 2 - sastāvs domāts krāsotiem, ķīmiski apstrādātiem vai plāniem matiem;

• 3 – ķīmiski apstrādātiem, balinātiem matiem.



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU FIKSĀCIJAS LĪDZEKĻU VEIDI:

• Ilgviļņu fiksators (fiksāžā), kas jāšķaida ar ūdeni, piemērām proporcijās 1+1, tas 

nozīmē, ka šo fiksāžu ir jāšķaida ar ūdeni proporcijās: 40ml fiksāža +  40ml ūdens 

(19. attēls).

•



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU FIKSĀCIJAS LĪDZEKĻU VEIDI:

• Ķīmisko ilgviļņu fiksators, kas nav jāšķaida ar ūdeni. Tas ir gatavs 

lietošanai (20. attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU FIKSĀCIJAS LĪDZEKĻU VEIDI:

• Fiksators/neitralizātors – koncentrats  ar ātru iedarbību matos, to atšķaida ar 

ūdeni proporcijās 75 ml sastāvs + 425 ml ūdens (21. attēls).



BIO ILGVIĻŅI - SATUR CISTAMĪNU, KURŠ MAINA MATU 
FORMU, BET AR LAIKU TAS IZSKALOJĀS NO MATIEM.

BIO ilgviļņu sastāvs BIO ilgviļņu fiksāža

(22. attēls)                                                         (23. attēls)



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU PREPARĀTU IEDARBĪBA MATOS

• Ilgviļņu likšanas mehānisms pamatojas uz mata keratīna saišu noārdīšanu, kas ļauj 

matam pieņemt ruļļu formu. Keratīns atrodās mata korteksā. Keratīns satur daudz 

sēra, slāpekļa, oglekļa, ūdeņraža, skābekļa.  Visi šie ķīmiskie elementi veido 

aminoskābes un vissvarīgākā no tām ir cistīna aminoskābē.  Lai igviļņu sastāvi 

vieglāk nokļūtu korteksā, matus pirms ilgviļņiem mazgā ar šampūnu, tas atvēr 

kutikulas zvīņas (24. attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU PREPARĀTU IEDARBĪBA MATOS

Mata keratīnam ir spirālveida uzbūve. Ķīmiskie 

elementi veido savā starpā 3 veidu 

savienojumus/ saites:

• ūdeņradis un skābeklis veido ūdeņraža 

saites, kurus viegli iztiept pat ar ūdeni 

(piemēram, galvas mazgāšanas procesā).

• Sāļu saites veido jonu savienojumi, 

kurus viegli izjaukt vāji skābos un vāji 

sārmainos šķīdrumos. 

• Disulfīda saites veidojās starp sēra 

atomiem, kuri ir cistīna aminoskābes 

sastāvā. Disulfīda saites ir ļoti noturīgas, 

tās var iztiept/pārraut tikai ilgviļņu 

sastāvi.

• Mata keratīna spirālveida uzbūve 

(25.attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU SASTĀVA IEDARBĪBA MATOS

• Apstrādājot matus ar ķīmisko 

ilgviļņu sastāvu   cistīna

aminiskābes S-S disulfīda saites 

pārraujas/iztiepjas un mats var 

pieņemt jaunu formu. Ilgviļņu 

sastāvā ir tioglikolskābe (CH2 – S-

HCOOH), vai tās aizvietotājs. 

Tioglikolskābes sastāvā ir 

ūdeņradis, tieši šis ķīmiskais 

elements pārrauj sēra S-S saites 

(26. attēls).



FIKSĀCIJAS ILGVIĻŅU SASTAVA IEDARBĪBA MATOS

• Lai nostiprinātu mata jauno formu un 

atjaunotu/savienotu pārrautas cistīna 

S-S saites, matus ir jāapstrādā ar 

ilgviļņu fiksācijas līdzekļi 

(neitralizatoru). Ilgviļņu fiksācijas 

līdzeklis satur ūdeņraža pārskābi, no 

kura izdalās skābeklis. Skābeklis 

apvienojās ar ūdeņradi un disulfīda 

saites atjaunojās jaunajā formā 

(27. attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

Ķīmisko ilgviļņu procesu veido sekojošie posmi:

• Sagatavošanas darbi

• Ilgviļņu ķīmiskais process

• Nobeiguma darbi



ĶĪMISKIE ILGVIĻŅI - SAGATAVOŠANAS DARBI

• klienta galvas ādas diagnosticēšana (svarīgi noskaidrot klienta jutību 

pret ilgviļņu sastāviem. Preparāta lietošanas pamācībā teikts, kā pareizi 

testēt ādas jutīgumu, lai neizraisītu alerģisku reakciju); 

• klienta matu diagnosticēšana (noteikt klienta matu stāvokli, matu 

biezumu, garumu (28. attēls);



ĶĪMISKIE ILGVIĻŅI  - SAGATAVOŠANAS DARBI

Dialogs ar klientu par vēlāmo ilgviļņu efektu - frizierim jānoskaidro vairāki 

jautājumi:

— kādus ilgviļņus klients vēlas?

— kāds ir pašreizējais matu garums un kāds tas būs nākamajai frizūrai?

— kādu frizūru klients vēlas — varianti?

— kādas sprogas (lielas vai sīkas) vēlas klients?

— kā klients veidos matus mājas apstākļos? (29. attēls).



ĶĪMISKIE ILGVIĻŅI  - SAGATAVOŠANAS DARBI

• Ilgviļņu preparātu  pareizā izvēle un sagatavošana (30. attēls). Ja sastāvs 
piemeklēts pareizi, ķīmiskas reakcijas rezultātā mata cistīna saites tiks 
pārrautas vajadzīgā daudzumā (vēlams līdz 30%), saglabājot matu dabisko 
izturību);

• Ilgviļņu instrumentu sagatavošana darbam.



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

Matu mazgāšana.
Lai garantētu ilgviļņu kvalitāti, matus ieteicams mazgāt tieši pirms ilgviļņu 

likšanas, jo tad ilgviļņu sastāvu iedarbība visos gadījumos būs vienāda. 

Šampūnam jānodrošina matu atbrīvošana no netīrumiem, taukiem, matu 

kopšanas un veidošanas līdzekļiem. Nav ieteicams galvas mazgāšanas 

procesā rīvēt galvas ādas virsmu, jo tad tā paliek vēl jutīgāka pret ilgviļņu 

sastāvu. Matus izsusina ar dvieli un akurāti, uzmanīgi izķemmē. Ja mati visā 

garumā nav vienādi labā stāvoklī (gali ir sausāki), tos ieteicams apstrādāt ar 

speciālo līdzekli, kas izlīdzinās matu struktūru, piešķirs tiem nepieciešamo 

mitrumu (31. attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

Matu dalīšana segmentos.

• Matu iedalījums zonās un uztīšanas viziens ir atkarīgs no ilgviļņu 

veida, dabiskā matu celiņa, vēlamā matu sakārtojuma, matu garuma 

utt. Zonu skaits var būt ļoti dažāds, jo eksistē vairākas uztīšanas 

shēmas. (32. attēls). 



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

Matu uztīšanai uz ilgviļņu rullīšiem.

Matu uztīšanai uz rullīšiem ir vispārējas likumsakarības:

— šķipsnas platums nedrīkst pārsniegt ruļļa garumu, bet labāk, ja šķipsna ir 

mazliet šaurāka (33. attēls);



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

— pirms uztīšanas šķipsnu rūpīgi izķemmē perpendikulāri galvai un šķipsnas galu 

apņem ar īpašu ilgviļņu likšanas papīrīti (34. attēls);

— strādājot ar ruļļiem, matus nedrīkst pārāk stipri stiept, lai nebojātu to struktūru un 

pasargātu no pārraušanas (35. attēls);



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

— atdalāmās šķipsnas biezums un ruļļa diametrs atkarīgs no iecerētā 

viļņa/lokas  lieluma (35. attēls);



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

• Uztinot matus uz ruļļiem, zem ruļļu gumijām jāieliek plānas plāksnītes vai 

plastmasas adatiņas, kuras pasargās matus no nolūzšanas un nospiedumiem 

(37. attēls). 



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

• Kad visi mati ir uztīti, klienta sejas ādu aizsargā no kontakta ar ķīmisko 

līdzekli, uzliekot  uz ādu vati (38. attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

Ilgviļņu sastāva uzklāšana.

• Ilgviļņu sastāvu  rupīgi uzklāt ne mazāk, kā divas reizes virsū katram 

rullītim, sākot ar pakauša daļu, vienmērīgi pārejot uz galvas virsējo un sānu 

daļām. Sastāvu likt tik daudz, cik to spēj uzsūkt mati. Visbiežāk īsiem 

matiem pietiek 40 – 50 ml, pusgariem 60 - 80 ml (39. attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

• Lai kliente nejustu diskomfortu – vēsumu 

no mitriem matiem, ilgviļņu procesā 

ieteicams uzlikt galvā ūdensnecaurlaidīgu 

cepurīti (40. attēls).

• Lai panāktu vienmērīgu  sastāva iedarbību, 

vai izmantot klimazonu, kas ar iepriekš 

sastādītas programmas palīdzību  nodrošina 

optimālu temperatūru visos galvas iecirķnos 

(41. attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

Ilgviļņu sastāva izturēšanas laiks matos.

• Ilgviļņu sastāva iedarbības ilgums ir norādīts lietošanas instrukcijā. Vislabākie 

rezultāti būs izturot sastāvu matos. Lai pārbaudītu lokas ieveidošanas pakāpi, pēc 

minimālā izturēšanas laika ir jāiztin dažādās galvas zonās 3 - 4 kontrol šķipsniņas 

(42. attēls). 



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

Sastāva izskalošana. 

• Tad, kad  stingra lokas forma ir izveidojusies, matus skalo ar lielo ūdens 

daudzumu, pietiekami siltā ūdenī, lai kārtīgi un pamatīgi izskalotu 

ilgviļņu sastāvu. Skalot nepieciešams 5 – 8 minūtes (43. attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

Ilgviļņu fiksēšana. 

Fiksējošais līdzeklis jāpagatavo tad, kad no 

matiem jau ir izskalots ilgviļņu sastāvs un ar 

dvieli nosusināts liekais mitrums. 

Fiksēšanas mērķis ir atjaunot mata dabisko 

struktūru un keratīna cistīna aminiskābes 

disulfīda saites, kuras bija izjauktas ilgviļņu 

sastāva iedarbības rezultātā. Ilgviļņu 

fiksācijas sastāvam ir skābas vides pH rādītājs 

no 2,0 līdz 3,0. Fiksāžu liek uz rullīšiem 

vispirms uz galvas pakauša zonas, vienmērīgi 

pārvietojoties uz galvas virsējo zonu. Uz katru 

matu rullīti uzklāt fiksāžu tik daudz, cik tie ir 

spējīgi uzsūkt (44. attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

• Ilgviļņu fiksācijas līdzekļa izturēšanas laiku matos nosaka firma-ražotājs

instrukcijā. Ja klienta/-es mati ir pusgari vai gari, tad fiksāžas sastāvu var 

uzlikt arī matu galos, pēc ilgviļņu rullīšu iztīšanas. Pēc ilgviļņu fiksāžas 

sastāva izturēšanas,  matus rūpīgi izskalo ar ūdeni (45. attēls).



ĶĪMISKO ILGVIĻŅU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS:

Matu apstrāde ar balzamu (kondicionieri). 

Pēc ilgviļņu procesa, mati daļēji var zaudēt aminoskābes, mitrumu un taukvielas. 

Tāpēc matus ir ieteicams apstrādāt ar profesionāliem skābās vides skalotājiem, 

kondicionieriem vai balzamiem (46. attēls). Tādos līdzekļos ietilpst vitamīni (B5 u.c.), 

proteīni, pantenols, aizsargfiltri no saules UV stariem. Matu balzamiem un  

kondicionieriem pH rādītājs ir tuvs mata dabīgajam pH rādītājam 5.5.  Pateicoties tam, 

mata kutikulas zvīņas cieši aizvērās, kas atvieglina matu ķemmēšanu un veicina matu 

aizsardzību no apkārtējās vides. 



ĶĪMISKIE ILGVIĻŅI  - NOBEIGUMA DARBI:

• Sauso matu galu apgriešana (pēc nepieciešamības).

• Matu ieveidošana frizūrā – ar fēnu, difuzoru, ar ruļļiem, vai citām metodēm 

(47. attēls). 

• Nav vēlams ilgviļņu likšanas dienā stiept matus ar sukām, taisnot ar 

taisnotāji, jo tas var ietekmēt ilgviļņu kvalitāti.



IESPĒJAMĀS ILGVIĻŅU LIKŠANAS KĻŪDAS

1. Sprogas ir izveidojušās, bet pēc izmazgāšanas vai pēc dažām dienām mati 

iztaisnojās:

— matiem lietots pārāk stiprs ilgviļņu sastāvs;

— pārsniegts ilgviļņu likšanas laiks;

— nepietiekama ilgviļņu sastāva neitralizācija;

— ietekmēja klienta veselības un organisma stāvoklis  (mēnešreizes, grūtniecība, 

bārošana ar krūtīm, hormonālā disfunkcija, antibiotiku lietošana u.t.t.

2. Ilgviļņu forma apmierina, bet tā slikti saglabājās:

— konkrētajiem matiem ilgviļņu sastāvs bijis pārāk vājš;

— nepietiekams ilgviļņu sastāva iedarbības laiks;

— mati nepareizi vai nepietiekami fiksēti.



IESPĒJAMĀS ILGVIĻŅU LIKŠANAS KĻŪDAS

3. Neapmierina ilgviļņu forma:

— ilgviļņu sastāvs vai fiksāža uz matiem nav uzklāta vienmērīgi;

— klienta mati ir neviendabīgi, tādēļ dažās vietās sastāvs iesūcies ātrāk, citās —

lēnāk;

— ilgviļņu sastāvs uzklāts pārāk biezām šķipsnām, tādēļ mati uz ruļļiem nav ar 

sastāvu  apstrādāti vienmērīgi.

4. Nepietiekama matu viļņainība un sprogu forma:

— nepareizs ruļļu diametrs un nepietiekams ruļļu skaits;

— nepareizs matu uztīšanas virziens.

5. Pēc ilgviļņu likšanas mati kļuvuši trausli:

— jutīgiem, trausliem matiem lietots pārāk stiprs sastāvs;

— ruļļi uztīti pārāk stingri, izraisot matu struktūras bojājumus.



ILGVIĻŅU METODES

Ilgviļņi vīriešiem (48. attēls).

48.a.                                       48.b.                                       48.c.



ILGVIĻŅU METODES

Vertikālie ilgviļņi (49. attēls).

49.a.                              49.b.                              49.c.



ILGVIĻŅU METODES

Ilgviļņi garos matos – matu tinums uz šeiperiem.

50.a.                                      50.b.                                     50.c.



ILGVIĻŅU METODES

Spirālveidā ilgviļņi (51. attēls).

51.a.                                      52.b.                                       53.c.



ILGVIĻŅU METODES

Piesakņu ilgviļņi (52. attēls).

52a.                                                52.b.



ILGVIĻŅU METODES

Šahveida uztinums (53. attēls).

53.a.                                                 53.b.



ILGVIĻŅU METODES

Klasiskais matu uztinums (54. attēls).

54.a.                                                                 54.b.



IESKAITES JAUTĀJUMI. 
TĒMA ĶĪMISKIE ILGVIĻŅI

Ieskaites uzdevums izglītojamajiem:

Izlasiet uzmanīgi jautājumus un ierakstiet atbildes tabulas labajā kolonnā.



Jautājumi Atbildes

1. Kādā matu kārtā notiek ķīmisko ilgviļņu sastāvu 

reakcija ar mata keratīnu?

2. Kādiem jābūt klienta matiem pirms ilgviļņu 

likšanas?

3. Kādu ķemmi izmanto matu šķipsnu dalīšanai, tinot 

uz ilgviļņu rullīšiem?

4. Kāpēc uztinot matus uz rullīšiem, zem gumijas 

jāliek plastmasas plāksnītes?

5. No kādas galvas daļas (zonas) un kāpēc ir jāsāk klāt 

ilgviļnu sastāvu?

6. Cik ml ilgviļņu sastāva ir jāsagatavo pusgariem 

matiem ar normālu biezumu?

7. Kāds ir ķīmisko ilgviļņu sastāva pH rādītājs, ja tas 

ir domāts ļoti bieziem matiem?

8. Kāda ir galvenā ķīmisko ilgviļņu sastāva izejviela, 

kura izmaina mata formu (tā ir kaitīga)?



Jautājumi Atbildes

9. Kāda ir ilgviļņu sastāva iedarbība matos?

10. Kāds ir ilgviļņu sastāva izturēšanas laiks matos?

11. Kāpēc ilgviļņu sastāvu ir jāizskalo no matiem ar 

ūdeni?

12. Kāds ir destilēta ūdens pH rādītājs?

13. Kāda ir ilgviļņu fiksācijas (FIX) līdzekļa iedarbība 

matos?

14. Kāds ir ilgviļņu fiksācijas līdzekļa pH rādītājs?

15. Kāds ir FIX līdzekļa izturēšanas laiks matos?

16. Nosauciet FIX līdzekļa galveno izejvielu 

(komponentu)?



Jautājumi Atbildes

17. Vai ilgviļņu FIX līdzekli ir jāizskalo no 

matiem?

18. Kāpēc pēc ilgviļņu procesa mati ir jāapstrādā 

ar kondicionieri (balzamu)?

19. Kāds ir matu balzama pH rādītājs?

20. Ko nozīmē ilgviļņu fiksācijas līdzekļa kods 

1+1 ?

21. Ja klientei mati ir krāsoti, jeb ķīmiski 

apstrādāti, kādu ilgviļņu sastāvu Jūs lietosiet darbā 

(kāds būs sastāva apzīmējums/kods)?

22. Kādos gadījumos nav ieteicams (pat aizliegts) 

likt klientam ķīmiskus ilgviļņus?

23. Ķīmisko ilgviļņu autors ir...

24. Kādas izējvielas nesatur BIO ilgviļņi un tāpēc  

nav tik kaitīgi ādai un matiem?



IESKAITES VĒRTĒŠANAS SKALA

Punkti 1-2 3-4 5-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-23 24

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Par katru pareizo atbildi var nopelnīt 1 punktu.



SECINĀJUMI

Veicot metodiskā darba ievadā minētos uzdevumus, tiek secināts, ka:

1. Tēma Ķīmiskie ilgviļņi paliks vēl ilgu laiku par aktuālo procesu frizētavās un 

tāpēc to ir regulāri jāpārskata un jāpapildina ar jauno informāciju.

2. Matu kosmētisko līdzekļu firmas – ražotāji katru gadu piedāvā Latvijas 

Skaistumkopšanas industrijas speciālistiem jaunus ķīmisko ilgviļņu 

preparātus un to lietošanas instrukcijas, tehnoloģijas. Frizieru instrumentu 

veikalos ir piedāvāti jauni ilgviļņu rullīšu veidi, tāpēc gan izglītojamajiem, 

gan pedagogiem ir sistemātiski jāseko jauninājumiem matu ķīmiskajā 

apstrādē un jāpilnveido savas profesionālās kompetences.

3. Pateicoties interneta resursiem, profesionālajiem žurnāliem, mācību 

grāmatām, frizieru tematiskiem semināriem (tajā skaitā online režīmā), 

frizierim, frizierim-stilistam, vizuālā tēla stilistam šodien ir lielas iespējas 

pilnveidot, attīstīt savas zināšanas un praktiskās iemaņas ilgviļņu likšanas 

procesā.

4. Izstrādātais metodiskais darbs palīdzēs izglītojamajiem mācībās un 

pedagogiem mācību stundu vadīšanā.



AVOTU UN IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 

• Fedičeva A., Kožemjaka T. Padomi matu kopšanā. –

Rīga: Jumava, 2007. 

• Fjodorova L., Vinogradova N. Friziera darbu pamati. 

– Rīga: Jumava, 2011. 



AVOTU UN IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 

• Мы знаем как. Wella. – Дармштадт:           

ООО «Руссвэл», г. Москва, 2001.

• Панченко О. Химическая завивка и 

прически. Учебное пособие. – Москва: 

Издательство Диля, 2005.



AVOTU UN IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 

• Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения 

окрашивания волос и химической 

(перманентной) завивки. – Москва: 

Издательство Академия, 2018.

• Шаменкова Т. Выполнение химической завивки 

волос. – Москва: Издательство Академия, 2019.



INFORMĀCIJAS AVOTI

• ATTĒLI IR NO PERSONĪGĀ ARHĪVA UN INTERNETA 

RESURSIEM. 



INTERNETA VIETNES: 
VIDEO PAR ĶĪMISKO ILGVIĻŅU PROCESU:

• https://www.youtube.com/watch?v=FG0GYi9zGzghttps

• www.youtube.com/watch?v=FzXCK7zyKnY

• https://www.youtube.com/watch?v=4hWRpUv_fbM

https://www.youtube.com/watch?v=FG0GYi9zGzghttps
http://www.youtube.com/watch?v=FzXCK7zyKnY
https://www.youtube.com/watch?v=4hWRpUv_fbM


PALDIES PAR UZMAN ĪBU!


