
                                                               
 
 

 
BMI ICOPAL SUPERMOST TEHNISKAIS APRAKSTS 

 
 

1. TEHNISKO NOTEIKUMU PRIEKŠMETS 
 
1.1. Celtniecības izstrādājuma tehniskā identifikācija 
 
Tehnisko noteikumu priekšmets ir kausējamais modificētā SBS bitumena ruļļu materiāls BMI ICOPAL 
SUPERMOST kopā ar grunti SIPLAST PRIMER, tālāk tekstā saukts SUPERMOST, paredzētais vienas 
kārtas hidroizolācijas izveidošanai autoceļu un dzelzceļu tiltu objektiem. 
 
SUPERMOST ir termiski uzkausējamais hidroizolācijas materiāls ruļļos, kurš sastāv no poliestera 
armējuma 250 g/m2, kas no abām pusēm pārklāts ar asfalta-polimēra masu, modificētu ar 
elastomēru (SBS). 
 
Ruļļu materiāla virspuse ir pārklāta ar akmens smalces pārklājumu, no apakšpuses pārklāta ar plēvi. 
 
Ruļļa izmēri: 

- platums 100 cm 

- garums 7,5 m, 

- biezums 5,5 mm. 
 
Grunts SIPLAST PRIMER ir asfalta-polimēra materiāls, kas satur organisko šķīdinātāju, kurš sastāv 
no aromātisko ogļūdeņražu maisījuma. Tie ir paredzēti cementbetona pamatnes gruntēšanai pirms 
SUPERMOST ieklāšanas. 
 
 
2. UZDEVUMS, LIETOŠANAS SFĒRA UN NOTEIKUMI 
 
2.1. Uzdevums 
Kausējamo modificētā SBS bitumena ruļļu materiālu SUPERMOST pielieto vienas kārtas vertikālās 
un horizontālas hidroizolācijas izveidošanai uz betona pamatnēm autoceļu un dzelzceļu tiltu 
objektiem. 
 
Kausējamo modificētā SBS bitumena ruļļu materiālu SUPERMOST jāieklāj uz betona virsmām, kas 
iepriekš gruntētas ar SIPLAST PRIMER. 
 
2.2. Lietošanas noteikumi 
 
2.2.1. Kopējas prasības 
 
Izolācijas darbi ir jāveic labā un sausā laikā ar apkārtējo temperatūru virs +5˚C. Nav jāveic izolācijas 
darbi stipra vēja laikā. 
Izolācija jāieklāj uz atbilstoši izturīgas, sausas, tīras, līdzenas un gludas pamatnes. 
Betona pamatnei, kas paredzēta izolēšanai ar materiālu SUPERMOST, ir jāatbilst sekojošām 
prasībām: 

- vidējā betona atraušanas pretestības vērtība nevar būt mazāka par 1,5 MPa, bet atsevišķais 
mērījums nevar būt mazāks par 1,0 Mpa; 

- pamatne sausa, betons vēdināšanas stāvoklī, bez redzamām mitruma pazīmēm; 



- pamatne tīra, betona virsma brīva no frakcijas atlūzām, putekļiem, eļļas traipiem, smērvielām 
un citiem netīrumiem; 

- pamatne gluda, vietējie nelīdzenumi un betona virsmas iedziļinājumi nevar pārsniegt ± 5 mm; 

- pamatne līdzena, spraugas starp pamatnes virsmu un 4 m garu koka brusu, kas uzlikta uz 
pamatnes, nevar pārsniegt 4 mm. 

 
2.2.2. Pamatnes gruntēšana 
 
SIPLAST PRIMER ieklāj 1 kārtā, lietojot krāsotāja veltnīti vai ar jumiķu suku. Ruļļu materiāla 
SUPERMOST ieklāšanu var uzsākt pēc grunts pilnīgas nožūšanas. 
 
2.2.3. Hidrozolācijas ieklāšana 
 
Ruļļa apakšpuse ir jāuzsilda ar gāzes degli līdz asfalta-polimēra masas izkausēšanai apakšējā pusē un 
jāpiespiež pie pamatnes. 
Ruļļus ieklāj ar sekojošu pārlaidumu: 
- šķērsvirzienā - 8 cm, 
- garenvirzienā - 15 cm. 
Blakus esošo ruļļu garenvirziena šuves jānobīda vismaz 50 cm. 
 
2.2.4. Ceļa klātnes vai aizsargkārtas ieklāšana 
 
Ceļa klātnes ieklāšana ir jāveic pēc iespējas ātrāk pēc izolācijas uzlikšanas. Jebkura cilvēku un 
transporta tehnoloģiska kustība pa izolāciju, kas nav tieši saistīta ar ceļa klātnes uzlikšanu, ir aizliegta 
līdz šo slāņu uzlikšanai. Nepieļaujama arī jebkuru materiālu un instrumentu sakraušana uz uzliktas 
izolācijas. 
 
Klātnes veids un tās uzlikšanas tehnoloģija ir noteikti tehniskā projektā. 
 
Tieši uz ruļļu hidroizolācijas materiāla SUPERMOST var likt sekojošos klātņu veidus: 

- klātne no mehāniski uzklāta lietā asfalta; lietā asfalta temperatūra uzlikšanas laikā nevar 
pārsniegt +250˚C, 

- klātne no asfaltbetona ar pastāvīgu graudainību no 0 līdz 20 mm; asfaltbetona temperatūra 
klāšanas laikā nevar pārsniegt +180˚C, 

- klātne no cementbetona. 
 
Uz dzelzceļa tiltu objektiem, kā arī uz objektiem, aizbērtiem ar grunti, uz izolācijas ir jāizveido 
aizsargkārta, piem., no cementbetona 5 cm biezumā, stiegrota ar režģi Ø 6 mm ar šūnām 15 cm x 15 
cm. 
 
Izolācijas aizsargkārtas tips un uzlikšanas veids ir noteikts tehniskā projektā. 


