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Cosmofin 
metināšanas instrukcija 

 
 

Cosmofin sintētiskā materiāla jumta un izolācijas 

sloksnes var viendabīgi un tādējādi ilgnoturīgi 

ūdensnecaurlaidīgi savstarpēji savienot ar karstās 

gāzes (karstā gaisa) un šķīdinātāja metināšanas 

(tetrahidrofurāns) metodi. 

 
Garāku šuvju metināšanai ieteicams izmantot 

pārvietojamu karstās gāzes metināšanas aparātu 

(piem., Leister Varimat). Šuvju salaidums ar 

šķīdinātāja metināšanas metodi arī ir pieļaujams. 

 
Mazākas daļas jāsavieno ar rokām, izmantojot 

karstās gāzes metināšanas aparātu. 

 
Papildus šai instrukcijai ņemiet vērā attiecīgā Cosmofin 

sloksnes tipa aktuālās ieklāšanas vadlīnijas. 

 
1 ŠUVES PĀRKLĀJUMS / SALAIDUMA PLATUMS 

1.1 ŠUVES PĀRKLĀJUMS 

Šuves pārklājums ir atkarīgs no attiecīgā ieklāšanas 

veida, un tas ir aprakstīts atbilstošajās Cosmofin 

ieklāšanas vadlīnijās. 

 

NORĀDĪJUMS 

Šķīdinātāja un/vai karstumjutīgas pamatnes (piem., 

polistirola) gadījumā iesakām šķīdinātāja vai karstā 

gaisa metināšanas procesā palielināt šuves 

pārklājumu. 

 
1.2 SALAIDUMA PLATUMS IR ŠĀDS: 

 
 

Karstā gaisa metināšana vismaz 20 mm 
 

 

Šķīdinātāja metināšana vismaz 30 mm 
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2 UZGLABĀŠANA 

Sloksnes pirms apstrādes jāuzglabā sausā vietā, 

un tās nedrīkst ilgāku laiku pakļaut laikapstākļu 

iedarbībai bez šuvju noslēgšanas. 

 
Sintētiskie materiāli uzņem mitrumu, tādējādi 

pasliktinās metināšanas šuves kvalitāte. 

 

3 IZMĒĢINĀJUMA METINĀŠANA 

Metināšanas temperatūra un metināšanas ātrums ir 

atkarīgi no dažādiem materiāla biezumiem un 

mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem. Tādēļ pirms 

darbu uzsākšanas un mainoties laikapstākļiem, jāveic 

izmēģinājuma metināšana uz paredzētās pamatnes. 

Pēc pilnīgas izmēģinājuma metināšanas šuves atdzišanas ir 

jāpārbauda šuves kvalitāte. 

 
Izmantojot karstā gaisa metināšanas metodi, pēc 

atbilstoša atdzišanas laika jāveic šuves bīdes 

pretestības tests. Tas ir paredzēts metināšanas 

aparātu iestatīšanas kontrolei, izmantojot karstā gaisa 

metināšanas metodi. 

 
Pienācīgi izstrādātu metināšanas šuvi sloksnes 

pārklāšanās daļā nevar pārraut, sloksne noārdās 

ārpus salaiduma šuves visā izmēģinājuma joslas 

platumā. Sloksnes materiāla pārraušana šuves daļā 

arī ir pieļaujama un norāda uz pareizi izstrādātu 

šuves savienojumu. Skatīt arī 8. punktu. 

 
Putu struktūra šuves daļā, izmantojot karstā gaisa 

metināšanas metodi, liecina par augstu mitruma 

saturu sloksnes materiālā vai arī par nepietiekamu 

ventilācijas laiku, sagatavojot šuves daļu ar 

šķīdinātāja metināšanas līdzekli vai tīrīšanas 

līdzekli. 

 
Ja šķīdinātāja metināšanas laikā sloksnes virsma 

kļūst balta vai pietiekami neizšķīst, runa ir par pārāk 

augstu mitruma saturu sloksnes materiālā vai pārāk 

augstu mitruma saturu šķīdinātāja metināšanas 

līdzeklī. 
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4 KARSTĀ GAISA METINĀŠANA 

4.1 METINĀŠANAS PRIEKŠNOTEIKUMI 

Metināmo slokšņu metināšanas zonai ir jābūt 

sausai, attīrītai no netīrumiem, putekļiem un līmes 

pārpalikuma. Pamatnei ir jābūt nestspējīgai un 

līdzenai — bez padziļinājumiem (gropēm) vai 

paaugstinājumiem (izciļņiem). Nelīdzena pamatne 

var izraisīt defektus nepietiekama kontaktspiediena 

dēļ. 

 
Metinot ar karsto gāzi būvlaukuma apstākļos, jāņem 

vērā šādi aspekti: 

 
 Metināšanas temperatūra ir atkarīga no 

metināšanas aparāta, metināšanas ātruma, 

pamatnes un laikapstākļiem. 

 Jāizvairās no šuves pārkarsēšanas (sloksnes 

mala kļūst brūna), jo tādējādi tiek radīts sloksnes 

materiāla bojājums un pasliktinās šuves izturība. 

 Metināšana jāveic ar kontaktspiedienu. 

Izmantojot karstās gāzes metināšanas automātu, 

tas, ja iespējams, jāaprīko ar papildu svaru. 

Izolācijas materiāla spiedes stiprībai ir jāatbilst 

metināšanas procesā nepieciešamajam 

kontaktspiedienam, kā arī attiecīgajiem ražotāja 

noteikumiem. 

 Sprieguma svārstības, ko rada garš strāvas pievads 

vai citi strāvas patērētāji, rada atšķirīgu 

metināšanas šuves kvalitāti, un tas nav pieļaujams. 

 Darba veicējam ir nepieciešamas pietiekamas 

zināšanas un prasmes sintētiskā materiāla 

slokšņu metināšanas un apstrādes jomā. 

 
Atsevišķas sloksnes tiek ieklātas bez stiepes 

sprieguma un pārklājot savienotas saskaņā ar 

ieklāšanas vadlīnijām (skatīt 1.1. punktu). Atsevišķu 

slokšņu savienojumu veic ar pārklājuma virsmu 

plastifikāciju uzkarsējot (ar karsto gaisu). 

Nekavējoties un vienmērīgi uzspiežot uz šuves zonas 

ar piespiešanas rullīti, tiek izveidota viendabīga šuve. 

Noteikti ir jāizvairās no krokām šuves zonā, jo tās 

izraisa kapilāru veidošanos. 

4.2 ROKAS METINĀŠANAS IERĪCE 

Galvenokārt ieteicams izmantot bezpakāpju 

regulējamas rokas metināšanas ierīces. Orientējošā 

iestatītā temperatūra ir ≈ 450°C, un tā ir atkarīga no 

laikapstākļu un temperatūras ietekmes, kā arī 

metināšanas ātruma. 

 
Degšanas atlikumi pie sprauslas atveres ir jānotīra ar 

piemērotu stiepļu suku. Lai nodrošinātu pietiekamu 

kontaktspiedienu šuves zonā, ir nepieciešams silikona 

piespiešanas rullītis (piem., Witec piespiešanas rullītis, 

silikons). 

 

 

 

 
Metināšanu veic trīs posmos. 

 
4.2.1 ŠUVES NOSTIPRINĀŠANA 

Šuve tiek nostiprināta, lai izvairītos no pārklāto 

slokšņu posmu nobīdes. 

 
4.2.2 IEPRIEKŠĒJĀ METINĀŠANA 

Iepriekšējā metināšana novērš nevēlamu 

temperatūras noplūdi. Izmantojot 40 mm sprauslu, 

ir jāatstāj nesametināts šuves platums 35–40 mm 

un, izmantojot 20 mm sprauslu, ir jāatstāj 

nesametināts šuves platums 25–30 mm. 

 
4.2.3 BLĪVĀ METINĀŠANA 

Faktiski pēdējā metināšanas procesā ir jānodrošina 

gaisa un ūdensnecaurlaidīga šuve. Nekavējoties un 

vienmērīgi piespiežot plastificēto šuves zonu ar 

paralēli sprauslas atverei ≈ 8 mm attālumā vadīto 

piespiešanas rullīti, tiek veidota viendabīga šuve. 
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4.3. AUTOMĀTISKĀ METINĀŠANA 

Ieteicams izmantot metināšanas automātus ar 

temperatūras mērīšanu sprauslā un automātisku 

temperatūras regulēšanu. Galvenokārt ir jāpievērš 

uzmanība pietiekamam kontaktspiedienam. 

 
Pirms metināšanas darbu uzsākšanas vienmēr ir 

jāveic izmēģinājuma metināšana (skatīt 3. punktu). 

Jāņem vērā attiecīgā ierīces ražotāja lietošanas 

instrukcija. 

 
No metināšanas izmēģinājumiem iekštelpās istabas 

temperatūrā (20 °C) izriet šādi temperatūras un 

padeves iestatījumi kā orientējošie dati: 

 
 

 

IERĪCES TIPS TEMPERATŪRA PADEVE 
 

 

Karstā gaisa metināšanas 

 automāts 520 °C 2,2 m/min 
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ŠĶĪDINĀTĀJA METINĀŠANA 

5.1 METINĀŠANAS PRIEKŠNOTEIKUMI 

Metināmo slokšņu metināšanas zonai ir jābūt sausai, 

attīrītai no netīrumiem, putekļiem un līmes 

pārpalikuma. Cosmofin slokšņu šķīdinātāja 

metināšanai izmantojiet Witec šķīdinātāja 

metināšanas līdzekli. Šķīdinātāja metināšanas 

līdzekļa tvertne pirms un pēc lietošanas ikreiz ir 

jāuzglabā cieši aizvērta, jo mitruma iekļūšana var 

negatīvi ietekmēt šķīdinātāja metināšanas līdzekļa 

šķīdināšanas spēju, un tāpēc nevar nodrošināt 

ilgstoši noturīgu šuvju savienojumu. Lai izvairītos no 

kondensāta veidošanās tvertnē, uzglabājiet to labi 

ventilētās telpās ar nemainīgu temperatūru nevis 

ārā. Sargājiet iepakojumu no sala un tiešas saules 

staru ietekmes. Šķīdinātāja metināšanas līdzekļus 

nedrīkst maisīt ar citiem šķīdināšanas līdzekļiem. 

Karstā gaisa 

metināšanas automāts 

ar speciālu sprauslu 

ģeometriju (piem., 

Leister Varimat V2) 

 

520 °C 3,3 m/min 

 Strādājot ar šķīdinātāja metināšanas līdzekļiem, 

noteikti pievērsiet uzmanību darba drošībai. 

 Salaiduma zonai ir jābūt sausai, attīrītai no 

netīrumiem, putekļiem un līmes pārpalikuma. 

 Šķīdinātāja metināšanu var veikt līdz minimālajai 
Minētās vērtības ir paredzētas kā atbalsts 

optimālo metināšanas parametru iestatīšanai, un tās 

neatbrīvo amatnieku no nepieciešamās 

izmēģinājuma metināšanas veikšanas objektā. Āra 

temperatūras, gaisa mitruma, pamatnes izmaiņas, kā 

arī vējš vai saule var mainīt iepriekš minētos 

parametrus. 

 
Ieteicams izmantot uzbraukšanas un nobraukšanas 

paliktņus (materiāla biezums ≈ 0,5 mm). 

 
Šuves malas iekrāsošanās brūnā krāsā/degšanas 

pēdas, kā arī pārāk notecējusi/izplūdusi šuve liecina 

par pārāk augstu metināšanas temperatūru. 

temperatūrai + 8 °C. Ja temperatūra ir pārāk 

zema, iesakām iepriekš šuves zonu sasildīt, proti, 

sloksnes līdz apstrādei uzglabāt telpā ar 

piemērotu temperatūru. 

 Ja virsmas temperatūra (≈ > 50 °C) šuves zonā ir 

pārāk augsta, pārāk ātras šķīdinātāja 

metināšanas līdzekļa iztvaikošanas dēļ šuves 

izstrāde var nebūt profesionāla un pārāk ieilgt. 

Ļoti karstās vasaras dienās iesakām šuvju 

metināšanu neveikt tiešos saules staros. 

 Witec šķīdinātāja metināšanas līdzekļa uzklāšanai 

virsmas slokšņu šuves zonā izmantojiet Witec 

ātrās metināšanas otu vai nelīmētu, vulkanizētu 

plakano otu. 

 
5.2 METINĀŠANAS TEHNIKA 

Lai izveidotu viendabīgu šuvi, jāņem vērā šādi 

pamatnosacījumi: 

 Uz vienu metru šuves ir nepieciešami ≈ 40 g 

šķīdinātāja metināšanas līdzekļa. Izvairieties no 

pārāk lielas dozas. 

 Lieko šķīdinātāja metināšanas līdzekli 

nekavējoties noņemiet ar piemērotu drānu. 

 Pievērsiet uzmanību, lai metināšanas šuve 

platumā stieptos taisni paralēli šuves malai. 

Izvairieties no metināšanas uzgaļa nokļūšanas 

aizmugurējā šuves daļā. 

 Nodrošiniet pietiekamu kontaktspiedienu ar 

silikona rullīti (Witec piespiešanas rullītis). 
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Cosmofin sloksnes tiek ieklātas bez stiepes 

sprieguma un pārklājot savienotas saskaņā ar 

ieklāšanas vadlīnijām (skatīt 1.1. punktu). 

Šķīdinātāja metināšanas līdzekli metināmajā 

slokšņu zonā ieklāj ar ātrās metināšanas otu, veicot 

vieglas berzēšanas kustības, vienlaikus augšpusē 

esošā sloksne tiek piespiesta apakšējai sloksnei. 

 
Nepieļaujiet montāžas plākšņu saskari ar šķīdinātāja 

metināšanas līdzekli, piem., lineārā stiprinājuma gadījumā 

(stūra stiprinājums) pirms augšupejošiem būvelementiem. 

Liekais šķīdinātāja metināšanas līdzeklis uzreiz pēc 

uzklāšanas ar 80 mm Witec silikona rullīti tiek izrullēts 

no šuves. Jo zemāka ir temperatūra, jo ilgāk atbilstošs 

kontaktspiediens ir jāizdara uz šuvi. Ļoti zemas 

temperatūras gadījumā var būt noderīga ar smiltīm 

piepildītas plēves šļūtenes / smilšu maisa 

izmantošana. 

 

 

 

 
6 DARBA DROŠĪBA 

Strādājot ar šķīdinātāja metināšanas līdzekli 

noslēgtās telpās, rūpējieties par pietiekamu 

ventilāciju. Strādājot ar tetrahidrofurānu, ievērojiet 

profesionālās apvienības noteikumus. Lietojiet 

atbilstošus aizsargcimdus un aizsargbrilles. 

 
 

7 T-SAVIENOJUMI 

Lai izvairītos no kapilāru veidošanās vairāku kārtu 

pārklājuma savienojumos (T savienojumos), pārejas 

zonā uz apakšējo sloksni metināmā vieta ir 

jānoslīpina (piem., ar ēveli) un ar karsto gaisu 

jāsametina bez kapilāru veidošanās. 

 

NORĀDĪJUMS 

T savienojumu noslēgšana ar šķīdinātāja metināšanas 

līdzekli nav pieļaujama. 

8 METINĀŠANAS ŠUVJU KONTROLE 

Pēc metināšanas darbu pabeigšanas visas šuves ir 

vismaz vizuāli un mehāniski jāpārbauda. Pirms tam 

metināšanas šuves ir jāatdzesē. 

 
Ja tiek konstatēti defekti, tie ir jāizlabo ar karsto 

gaisu. Ja defektu vietās vairs nevar izveidot 

viendabīgu šuvi, tās vēlreiz ir jāpārmetina ar 

pietiekama izmēra blīvēšanas paplāksni. 

 
Šķīdinātāja metināšanas šuves ir jāvēdina ≈ 3–

4 stundas, līdz šuves var pārbaudīt vai atkārtoti 

apstrādāt defektu vietu. 

 

8.1 VIZUĀLĀ PĀRBAUDE 

Veicot vizuālo pārbaudi, šuves savienojumu 

pārbauda, to aplūkojot. 

Defekta vietās šuves vienmērīgums tiek pārtraukts 

(nav šuves formas vai trūkst spīduma) vai arī 

salaiduma vietā pie šuves malas ir redzama plaisa. 

Arī daļēja mitruma uzkrāšanās šuves malā var 

norādīt uz defektu. 

 

8.2 MEHĀNISKĀ PĀRBAUDE 

Veicot mehānisko pārbaudi, piemērots darbarīks 

(Witec Nahtprüfer) ar vienmērīgu spiedienu ir jāvirza 

gar šuves malu. Defekta vietās pārbaudes darbarīks 

iekļūst šuvē. 

 
 

 

 

 
NORĀDĪJUMS 

Asi darbarīki vai darbarīki ar asām malām šuves 

pārbaudei nav piemēroti. 

 

9. ŠUVJU NOSLĒGŠANA 

Cosmofin sloksnēm var veikt šuvju noslēgšanu ar 

Cosmofin šķidro plēvi. Patēriņš ir ≈ 20 g/m. 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iepriekš sniegtā informācija atbilst jaunākajiem tehnikas 

sasniegumiem un mūsu pašreizējam zināšanu līmenim Cosmofin 

sintētiskā materiāla jumta un izolācijas slokšņu izstrādes un 

ražošanas jomā, kā arī atziņām, kas izriet no produkta 

pārbaudes praksē. 

 
Izdodot šo metināšanas instrukciju, visas iepriekšējās vairs nav 

spēkā. 

 
Jautājumu gadījumā lūdzam vērsieties pie mūsu tehniskajiem 

konsultantiem. 

 
 

Technische Beratung 

Wolfin Bautechnik GmbH 

Tālr. +49 6053 708-5141 

Fakss: +49 6053 708-5113 

E-pasts: technik.wolfin.de@bmigroup.com 
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