Pamatu hidroizolācija –
palīgizstrādājumi
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Bitumenu saturoša plāksne pastāvīgai Grace hidroizolējošo membrānu aizsardzībai, kas uzklātas uz apakšbūvju sienām.
Apraksts

Izturīgas bitumena plāksnes, to viena puse
ir klāta ar cietu bitumena savienojumu ar bitumena papīru un otra puse ar apdrukātu polietilēna plēvi.
Vertikālajai aizsardzībai, bitumena papīrs vienmēr ir jāklāj ar virsmu pret hidroizolācijas membrānu.

Priekšrocības
•

•
•
•
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Ieteicama lietošanai ar Bituthene® un aizbērtām Preprufe® membrānām.
Izturīga pret puvi.
Nodrošina aizsardzību pret iespējamajiem
bojājumiem aizpildīšanas un būvdarbu rezultātā.
Var pārlocīt par 90o.
Mazs svars.
Viegli uzstādāmas.

Vertikālā uzstādīšana

1. Sākt ar sienas apakšu un pielikt pirmās aizbēruma kārtas augstumā.
2. Kur iespējams, aizberiet un noblietējiet kārtas,
lai samazinātu plākšņu izkustēšanās risku.
3. Uzlieciet ar bitumena papīru pret hidroizolāciju.
4. Lai novietotu plāksnes, vispirms nogruntējiet
piecus 150 mm x 150 mm ‘ielāpus’ (pa vienam katrā stūrī un viens vidū) katrai plāksnei
ar grunti B2 Primer un ļaujiet nožūt. Uzklājiet
Bitustik® 4000 150 mm divpusējo bitumena
lenti uz gruntētajām joslām.

6. Plākšņu pārlaidumiem ir jābūt vismaz 75 mm.
Nolīmējiet ar Bitutape® 7000 70 mm vienpusējo līmlenti un labi norullējiet, lai panāktu
pilnīgu adhēziju.
7. Aukstos laika apstākļos var būt nepieciešams
līmlenti mazliet sasildīt ar sildīšanu.
8. Nodrošiniet aizsargplākšņu pagaidu stutes,
kur nepieciešams, un noņemiet tās, tiklīdz ir
novietots aizbērums.

5. Uzlieciet dēļus uz sausas membrānas un stigri
norullējiet ‘ielāpus’.
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Bituthene Protection Board

Bituthene
membrāna
Adcor 500S
Bitutape 4000

e
ruf

p
Pre
75 mm

51

Piegāde
Защитные плиты
Bituthene® Protection Board

1 m x 2 m x 3 mm plāksnes
Nominālais svars 5 kg/plāksne
165 plāksnes/uz paliktņa

Papildu izstrādājumi
Bitustik™ 4000

150 mm x 12 m ruļļi
4 ruļļi uz kārbu

Bitutape™ 4000

70 mm x 20 m ruļļi
8 ruļļi uz kārbu

Ierobežojumi

Piemērots izmantošanai ar sijātiem aizbēruma materiāliem.
Maksimālā aizsargplākšņu ekspozīcija ir 30
dienas.

Papildu izstrādājumi

Grunts B2
Visiem laika apstākļiem piemērota bitumena
grunts aizsargplākšņu gruntēšanai pirms pašlīmējošo lenšu Bitustik 4000 un Bitutape 4000
uzklāšanas.
Bitustik 4000 150 mm
Divpusēja līmlente ar ‘superlipīgu’ bitumenu
saturošu līmvielu plākšņu novietošanai pie
membrānas.

NBS Specifikācijas pants
Skat. J40 380. punktu

Veselība un drošība

Par aizsargplāksnēm vai lentēm ar likumu nav
pieprasīta Materiālu drošības datu lapa. Veselības un drošības jautājumu sakarā attiecībā
uz šiem izstrādājumiem lūdzam sazināties ar
Grace Construction Limited.
Attiecībā uz Primer B2 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.

Bitutape 400 70 mm
Vienpusēja līmlente ar ‘superlipīgu’ bitumenu
saturošu līmvielu sadursavienojumu hermetizācijai.

Horizontālā aizsardzība

Grace piegādā plašu plākšņu klāstu hidroizolācijas membrānu aizsardzībai, kas uzklātas uz
betona pārsegumiem.
Lūdzam skatīt atsevišķo Grace izstrādājumu
datu lapu ‘Aizsargplāksnes – pārsegumi’.

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

apmeklējiet mūsu mājas lapu www.graceconstruction.com
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.
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