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Bituthene® 4000 DW
Uzklājama aukstā veidā, pašlīmējoša hidroizolācijas membrāna dzeramā ūdens būv-
ju jumtiem, izmantošanai ar B2 grunti.

Ref. WM005B 05/06

Ln29

Cl/SfB

Priekšrocības
•	 WRAS	sarakstā	 ietverta	–	piemērota	 izman-

tošanai ūdeni saturošās konstrukcijās.
•	 Mitrumu	panesoša	grunts–atļauj	uzklāšanu	

uz mitra un svaigi ieklāta betona.
•	 Piemērota	uzklāšanai	uz	svaigi	iestrādāta	be-

tona – saīsina programmu laika grafikus.
•	 Uzklāšanas	zemā	temperatūrā	–	superadhē-

zīvā sastāva teicama saķere ar betonu līdz 
-10oC temperatūrai.

•	 Vienkārša	 uzklāšana	 –	 pārlaidumu	 drošību	
sekmē superadhēzīvais sastāvs, nav nepie-
ciešams karsēšanas aprīkojums.

•	 Ķīmiski	 izturīga	 –	 nodrošina	 efektīvu	 ārēju	
aizsardzību pret agresīvām augsnēm, pie-

sārņotu gruntsūdeni, izšķīdušām skābēm un 
sārmiem.

•	 Elastīga	 –	 pielāgojas	 mazākām	 betona	 sa-
raušanās un sēšanās kustībām.

Apraksts
Bituthene®	4000	DW	ir	progresīva,	aukstā	veidā	
klājama hidroizolācijas membrāna, kas apvieno 
augstas izturības šķērsvirzienā laminētu HDPE 
nesēja plēvi ar vienreizēju superadhēzīvu paš-
līmējošu gumijas bitumena sastāvu.

Izstrādāta īpaši dzeramā ūdens būvju jumtiem, 
Bituthene	4000	DW	piedāvā	būtisku	 izdevīgu-
mu, jo to var klāt visa gada laikā.

Grunts Primer B2 un speciālais sastāvs nodroši-
na saķeri ar sausu un mitru betonu pie uzklāša-
nas temperatūrām starp -10oC un +35oC.

Bituthene	 4000	DW	 ir	 jāizmanto	 ar	 Primer	 B2,	
un ir ieteicams izmantot Servipak®3. kur ir ne-
pieciešama jumta drenāža, Servipak 3 vietā var 
izmantot Hydroduct® ģeokompozīta loksni.

Hydroduct spirāle

Hydroduct 220

Bituthene	4000	DW	
uz Primer B2

Slipstrip

Serviseal
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Adcor, Aerofil, BETEC, Bituthene, Hydroduct, Insupak, korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procot, Servicised, Servidek, Servigard, Servijoint, Servimastic, Servipak, 
Servirufe,	Serviseal,	Servistrip,	Servitite,	Vertigard	un	Vertiseal	ir	reģistrētas	W	R	Grace	&	Co.-Conn.	preču	zīmes.
Adprufe,	Armourtape,	Bitushield,	Bitustik,	Bitutape,	Hydropaste,	Pak	Adhesive,	PVC	Edgetie,	Serviband,	Serviflex,	Servitape,	Slipstrip	un	Solarshield	 ir	W	R	Grace	&	
Co.-Conn. preču zīmes.
Sniegtā	informācija	balstās	uz	datiem	un	zināšanām,	kas	tiek	uzskatītas	par	pareizām	un	precīzām	un	tiek	piedāvātas	lietotāja	ievērībai,	izpētei	un	pārbaudei.	Tā	kā	mēs	nespējam	kontrolēt	lietošanas	apstākļus,	mēs	
negarantējam	iegūtos	rezultātus.	Lūdzam	izlasīt	visus	paziņojumus,	ieteikumus	vai	norādījumus	kopā	ar	mūsu	realizācijas	noteikumiem,	ieskaitot	tās	ierobežotās	garantijas	un	kompensācijas,	kas	tiek	piemērotas	
mūsu	piegādājamajai	produkcijai.	Neviens	paziņojums,	ieteikums	vai	norādījums	nav	domāts	jebkurai	lietošanai,	pārkāpjot	vai	aizskarot	trešās	personas	likumā	noteiktās	saistības	vai	jebkuras	tiesības.	
Nodrošinātas autortiesības 2006. Grace Construction Product Limited.

apmeklējiet mūsu mājas lapu www.graceconstruction.com

Bituthene®	4000	DW 1 m x 20 m rullis (20 kv.m) Svars 32 kg bruto

Uzglabāšana Uzglabāt vertikāli sausos apstākļos zem +30oC

Paliktņi 15 ruļļu uz paliktņa

Primer B2 5 un 25 l bundžas

Pārklājuma laukums 10 -12 kv.m uz litru atkarībā no uzklāšanas metodes, virsmas po-
rainuma un apkārtējās temperatūras.

Palīgizstrādājumi
Servipak®3 aizsargplāksne Aizsardzībai pret bojājumiem

Hydroduct® Drenāžas akmeņu vietā

Rullis Vienība

PIEGĀDE

Citu firmu aprīkojums
Mīksta suka, lokšņu griežamais (Stenlija) nazis, ota vai rullītis gruntēšanai. Cieta slota un gaisa līnija 
virsmas tīrīšanai

Uzstādīšana
Bituthene	4000	DW	uzstādīšanu	nedrīkst	veikt	
pie gaisa temperatūrām zem -10oC

Pie gaisa temperatūrām zem +4oC ir jāveic pa-
sākumi, lai visas virsmas būtu brīvas no ledus vai 
sarmas.	Visām	virsmām	ir	jābūt	sausām	vai	pēc	
taustes mitrām, bet brīvām no stāvoša ūdens. 
Betona segumiem jābūt bez asiem izvirzīju-
miem un dobumiem un naglām. 

Visām	virsmām	ir	jābūt	gruntētām	ar	Primer	B2,	
kas uzklāts ar rulli vai otu, daudzumā 10-12 kv. 
m/	l,	atkarībā	no	virsmas	porainuma,	un	tai	 jā-
ļauj	nožūt	pirms	Bituthene	4000	DW	membrā-
nas uzklāšanas.

Uzklājiet	300	mm	sloksnes	Bituthene	4000	DW	
uz visiem iekšējiem un ārējiem stūriem. 

Bituthene	4000	DW	ir	 jāuzklāj,	noplēšot	aizsar-
gpapīru un uzklājot lipīgo pusi uz gruntētās 
virsmas.

Materiāls ir jāapstrādā ar suku, lai nodrošinātu 
labu saķeri un izslēgtu gaisu. Blakus ruļļi ir jāiz-

līdzina un jāsavieno ar pārlaidumu vismaz 50 
mm malā un galos un ir labi jānorullē, pieliekot 
stingru spiedienu, izmantojot rokas rulli, lai no-
drošinātu pilnīgu adhēziju un nepārtrauktību 
starp kārtām. Bojātās vietas ir jāremontē, uzlie-
kot ielāpus, kuru lielums pārsniedz bojājuma 
izmēru, uzklājot tos uz tīras un sausas virsmas 
un pēc tam stingri norullējot.

Vertikālās	virsmas	ir	jāaizsargā	pret	bojājumiem	
no aizpildīšanas, izmantojot Servipak 3. Alterna-
tīvajā	 gadījumā	 Bituthene	 4000	 DW	 uz	 jumta	
un sienām var noklāt ar Hydroduct® 220, kas 
darbojas kā kombinēta aizsardzības un drenā-
žas kārta.

Uz slēgtiem rezervuāru jumtiem membrānu var 
arī aizsargāt ar labi noapaļotas grants drenāžas 
slāni, rūpīgi to uzklājot, lai novērstu mehāniskos 
bojājumus uzstādīšanas laikā.

Veselība un drošība
Par	Bituthene	4000	DW,	Servipak	3,	Hydroduct	
vai rulli Lap Roller ar likumu nav pieprasīta Ma-
teriālu	drošības	datu	lapa.	Veselības	un	drošības	
jautājumu sakarā attiecībā uz šiem izstrādāju-

miem lūdzam sazināties ar Grace Construction 
Limited.
Attiecībā uz Primer B1 pirms lietošanas izlasiet 
izstrādājuma etiķeti un Materiālu drošības datu 
lapu (MSDS). Lietotājiem jāievēro visas riska 
un drošības frāzes. MSDS var iegūt no Grace 
Construction Products vai no mūsu mājas lapas 
www.graceconstruction.com.

Specifikācija
Bituthene®	 4000	 DW	 gatavā	 formētā,	 pašlī-
mējošā membrāna ir jāklāj uz gludām betona 
plātnēm un uz sienām, kas gruntētas ar Primer 
B2, klājot gatavo formēto membrānu ar lipīgo 
pusi uz leju, nodrošinot labi norullētus 50 mm 
pārlaidumus, un ir jāklāj stingri saskaņā ar ražo-
tāja norādījumiem, un to piegādā Grace Cons-
truction Products Limited, Ajax Avenue, Slough, 
Berkshire SL1 4BH Apvienotā karaliste
Tel.+ 44(01)1753 692929
Fakss +44(01)1753 691623

Citi Grace izstrādājumi, kas ir apstiprināti izmantošanai dzeramā ūdens būvēs

IZSTRĀDĀJUMS IZMANTOŠANA 

Aerofil® 2 kompensācijas šuvju starplika

Servitite® PVC	blīvējošā	starplika	šuvēm

Serviseal® PVC	blīvējošā	starplika	šuvēm

Slipstrip™ 2 Balsta plāksne

Attēlotās detaļas ir tikai simboliskas ilustrācijas, un nevis darba zīmējumi. Ja jums ir 
nepieciešama palīdzība ar darba zīmējumiem un papildus tehniskiem ieteikumiem, 
lūdzam sazināties ar Grace Tehnisko Dienestu.


