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Aizsargplākšņu klāsts hidroizolācijas membrānu bojājumu novēršanai, kas uzklātas
uz betona klājiem.
Apraksts

Horizontāli novietotas hidroizolācijas membrānas var tikt sabojātas būvobjekta transporta
slodzes rezultātā un klāja segumu ierīkošana
slaikā. Membrānu aizsardzībai Grace ir izstrādāts
aizsargplākšņu klāsts, kas domāts dažādiem klāju segumiem.

Priekšrocības
•

•
•
•

Nodrošina aizsardzību pret bojājumiem no
klāju segumu uzstādīšanas.
Viegls svars un viegla uzlikšana.
Var likt uz hidroizolācijas membrānām, tiklīdz tām drīkst pielikt transporta slodzi.
Izmantojamas ar bitumenu saturošām lentēm visu savienojumu aizsardzībai.

Betona klāju hidroizolācija – aizsargplākšņu izvēles tabula
Klāja segumi

Ieteicamā
aizsargplāksne

Biezums
(mm)

Ieteicamā lente šuvēm aizsargplāksnēs

Bruģakmeņi/ bruģa
plātnes

lentes
platums
(mm)

Grace Protection
Board/ rullis

2

Bitutape™ 4000

70

Mīkstās ainavas

Grace Protection
Board/ rullis

2

Bitutape™ 4000

70

Koka klāji

Grace Protection
Board TD

1,5

Bitutape™ 4000

70

Karsts asfalts

Servipak® 3 vai 6

3 vai 6

Armourtape™

100

Betona klāju hidroizolācijas
membrānas

Šajā izstrādājumu datu lapā ietvertās aizsargplāksnes veido daļu no sekojošo Grace betona
klāju hidroizolācijas membrānu sistēmām:
• Procor® Deck System 2
• Procor® Deck System 4R
• Servidek®/Servipak®
• Servirufe® Traffic Deck

Metāla pārklājums

Procor šķidrā
hidroizolācija
Grace aizsargplāksne

Для получения информации по этим
гидроизоляционным мембранным
системам, пожалуйста, обраfщайтесь
к соответствующим листкам данных
изделия.

Bitutape 4000

91

Piegāde
Защитная плита
Grace Protection Roll/Board

Servipak® 3
Servipak® 6
Grace Protection Board TD 1.5
Palīgizstrādājumi
Bitutape® 4000
Armourtape™
Bitustik™ 4000
Primer B2

1 m x 20 ruļļi x 2 mm
16 ruļļi/ paliktnis
1 m x 2 plāksnes
225 plāksnes/paliktnis
1 m x 2 x 3 mm
130 plāksnes/paliktnis
1 m x 1 x 6 mm
50 plāksnes/paliktnis
1 m x 2 m x 1,5 m
256 plāksnes / paliktnis
70 mm x 20 m rullis
8 ruļļi/ kārba
75 mm x 10 m rullis
16 ruļļi/ kārba
150 mm x 12 m ruļļi
5 litri + 25 litru kannas

Ierobežojumi

Maksimālā aizsargplākšņu ekspozīcija pirms segumu ierīkošanas: 30 dienas.
Aizsargplāksnēm ir jābūt pilnībā noslogotām
ar izlīdzinošajām kārtām, cietām un mīkstām
ainavām u.tml. (nav piemērojams attiecībā uz
Procor Protection Board TD 1.5).
Aizsargplāksnes ir paredzētas aizsardzības nodrošināšanai pret bojājumiem tikai segumu
ierīkošanas laikā. Ja aizsargplāksnes ir paredzēts
regulāri noslogot ar būvlaukuma transportu, izmantojiet papildu aizsargpasākumus.

Uzklāšana

Grace iesaka, ka betona klāja hidroizolācija un
aizsardzība ir jāveic tikai apmācītiem hidroizolācijas licējiem.
Lai uzzinātu sīkāku informāciju par apmācītajiem klājējiem, sazinieties ar Grace.

Uzstādīšana

Grace Protection Roll 2
1. Nomēriet nepieciešamo garumu un nogrieziet no ruļļa.
2. Novietojiet vertikāli ar asfalta papīru pret
hidroizolāciju.
3. Izmantojiet Bitutape™ 4000 sloksnes, lai
pielīmētu plāksnes pie membrānas, kur tas
nepieciešams.
4. Visas malas ir jānovieto pamīsi 50 mm, jānogruntē un jāsalīmē ar Bitutape 4000. Labi
jānorullē, lai panāktu pilnīgu adhēziju.
5. Stipra vēja apstākļos nodrošiniet pagaidu
balastu, līdz tiek ierīkoti klāja segumi.

6. Ja ir nepieciešama nepiesaistīta aizsardzība
(ieteicama uz kājāmgājēju klājiem), novietojiet
loksni ar polietilēna plēvi pret hidroizolāciju.
7. Ja ir nepieciešama piesaistīta aizsardzība
(ieteicama uz transporta slodzei pakļautiem
klājiem), novietojiet loksni ar asfalta papīru
pret hidroizolāciju.
8. Noņemiet polietilēna plēvi pie visiem malu
pārlaidumiem, lai Bitutape 4000 varētu pieķerties pie bitumena sastāva.
Servipak 3 vai 6
1. Izmantojiet Servitape™ 4000 plākšņu piestiprināšanai, kur tas nepieciešams.
2. Visiem savienojumiem ir jābūt sagalotiem
un nogruntētiem ar Primer B2, viegli uzklājot
ar rullīti. Ļaujiet gruntij nožūt, tad aplīmējiet
ar Armortape un labi norullējiet, lai sasniegtu pilnu adhēziju.
3.	Kur ir nepieciešama detalizācija, nokasiet
plāksnes virsmu ar nazi un pārlociet līdz 90o.

Tehniskie rādītāji

Visas šajā izstrādājumu datu lapā uzskaitītās
aizsargplāksnes neuzrāda nekādu caurduršanu
kalta trieciena iespaidā, kura detaļas ir izklāstītas
Autoceļu Aģentūras Tiltu Klāju Hidroizolācijas
Specifikācijā BD 47.

Veselība un drošība

Par Aizsargplāksnes lentēm ar likumu nav pieprasīta Materiālu drošības datu lapa. Veselības
un drošības jautājumu sakarā attiecībā uz šiem
izstrādājumiem lūdzam sazināties ar Grace
Construction Products Limited.

Procor Protection Board TD 1.5
1. Izmantojiet Servitape plākšņu novietošanai,
kur tas nepieciešams
2. Visiem savienojumiem ir jābūt sagalotiem
un aplīmētiem ar Bitutape™ 4000, labi norullējiet, lai sasniegtu pilnu adhēziju.
3. Stipra vēja apstākļos nodrošiniet pagaidu
balastu, līdz tiek ierīkoti klāja segumi.
4.	Kad uz plāksnēm no klājuma sistēmas tiek
novietotas latas, ļaujiet kāpņveida novietojumu vai iegrieziet latās rievas, lai var notecēt ūdens.
5. Ja zem koka klājuma ir nepieciešama papildu aizsardzība, izmantojiet pildvielas kārtu
starp koku un latām.

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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