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BMI ICOPAL PRODUKTI KŪDRAS JUMTIEM

• Gumijas bitumena līme

• LiimaUltra

• Dzegu loksnes

• Fonda tapas

• Zaļā jumta dzegu āķis

• Fonda Green plēve

• Fonda -butilmasa

• Atveres izolējošas blīves

Patēriņa tabulu atradīsiet aizmugurējā lappusē.
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BMI Icopal Green
PAŠU ROKĀM BŪVĒTS ZAĻAIS JUMTS

BMI Icopal Green zaļais jumts stāviem jumtiem (tā 
sauktais kūdras) jumts, ir risinājums cilvēkiem, kuri būvē 
paši. Ar tā palīdzību izveidots zaļais jumts ir uzticams un 
vienkārši radāms.

PRASĪBAS JUMTA SLĪPUMAM

Kūdras jumtam piemērots slīpums ir 1:1,5... 1:1,6. Ja 
jumts ir slīpāks par 1:2,5, kūdras nekustīgums ir 
jānodrošina papildus. Ja jumts ir lēzenāks par 1:6, jumta 
struktūrai un hidroizolācijai ir augstākas prasības, un ir 
ieteicams, ka jumtu uzklāj hidroizolācijas speciālists. 

PRASĪBAS PAMATNEI UN JUMTA IZTURĪBA

Kūdras jumtu vienmēr jāuzstāda uz izturīgas pamatnes, 
piemēram, neapstrādātiem, kopā sastiprināmiem dēļiem 
vai mitrumizturīga saplākšņa. Pamatnes biezumam ir 
jābūt tādam, lai gatavā pamatnes struktūra būtu izturīga. 
Pamatnei jābūt nostiprinātai, līdzenai un nesaliektai.

Pirms uzklājat zaļo jumtu, vienmēr pārliecinieties, ka 
jumts ir izturīgs un ūdens var aizplūst netraucēti. Kūdras 
izmantošana jumta segumam uzliek jumta struktūrai 
īpašas prasības. Turklāt, ir jāņem vērā sniega radītā 
slodze, tāpēc nesošās struktūras ir atsevišķi jāaprēķina 
inženierim. Piemēram, 150 mm kūdras sver aptuveni 
130–300 kg/m2 (1,3–3,0 kN/m2), atkarībā no kūdras 
veida un mitruma satura. Ir jāparūpējas arī par jumta 
ventilāciju.

UZSTĀDĪŠANA

1. Gumijas bitumena loksnes uzstādīšana
Dzegu plāksnes tiek uzstādītas uz dzegām un atsevišķi tiek uzstādīts 
LiimaUltra ūdensdrošais salaiduma vietu pārklājums atbilstoši 
LiimaUltra uzstādīšanas instrukcijai. Uzmanību! Ap skursteni 
izmantotajiem gabaliem, ir jāsniedzas vismaz 300 mm virs gatavās 
jumta virsmas. Ap cauruļu atverēm jāuzstāda atveres izolējošas blīves 
atbilstoši LiimaUltra uzstādīšanas instrukcijai.

2. Dzegu āķu uzstādīšana
Zaļā jumta dzegu āķus stiprina pie apakšējās un sānu dzegas, vislabāk 
pie spārēm, ievērojot ne vairāk kā 600 mm atstarpes. Gumijas 
bitumena līmi iespiež zem āķa un to piestiprina ar divām 8.0 × 60mm 
cinkotām koka skrūvēm. Āķos iestiprina spiedes izturīga koka dēli 
(piem., 50 × 150 mm), lai novērstu kūdras noslīdēšanu.

Zaļā jumta apakšējās un sānu dzegas iespējams veidot no BMI Icopal 
zaļā jumta dzegu loksnēm. Zaļā jumta dzegu loksnes uzstāda tā, lai tās 
aizstāj sānu dzegas, un dzegu lokšņu locījuma dēļ atsevišķs dzegu āķis 
un pret mitrumu apstrādāts koks nav nepieciešams. Ja izmantojat zaļā 
jumta dzegu loksnes, meklējiet instrukciju BMI Icopal Green zaļā jumta 
dzegu loksnēm.
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3. Fonda Green plēves piestiprināšana

Plēves uzstādīšanu uzsāk no apakšējās dzegas horizontālā virzienā, virzoties 
no labās uz kreiso pusi. Plāksnes izciļņiem jābūt apakšā. Plāksnes ir jāstumj līdz 
dzegas āķa galam, sākot no apakšējās dzegas, un pie gala dzegām plēve 
jāuzloka uz augšu. Plēves augšējo malu ar Fonda tapām un skrūvēm 
piestiprina pie pamatnes dēļiem pie katra trešā izciļņa (aptuveni 9 gab./klājuma 
metrā), vislabāk pamīšus 1. un 2. izciļņu rindā (tā sauktā zigzaga 
piestiprināšana). No Fonda Green ruļļa jānogriež josla, kas ir vienādā platumā 
ar āķī iestiprinātā dēļa platumu, un jānostiprina, aizsargājot dēli tā, lai joslas 
apakšpusē paliek vieta, kur notecēt ūdenim.

4. Fonda Green plēves šuves

Nākamo plēves gabalu piestiprina tā, lai tas garuma virzienā vismaz 250 mm 
pārklāj iepriekšējo. Gala šuvēm jāpārklājas vismaz 500 mm platumā, un tās 
nepieskrūvē. Ja jumta slīpums ir lēzenāks par 1:2,5, tad gareniskajām šuvēm 
jāpārklājas vismaz 350 mm un gala šuvēm — vismaz 850 mm. Visas Fonda 
Green plēvju šuves jānoblīvē ar BMI Icopal butilmasu, un tās jāpieskrūvē nevis 
no virspuses, bet nākamajam pārklājošajam gabalam vienmēr jānosedz 
stiprinājumi. Butilmasu uzklāj apt. 150 mm attālumā no plēves malas tā, lai tā 
piepildītu izciļņu padziļinājumus (patēriņš apt. 3 klājuma metri/tūbiņa). Plēvi 
uzliek uz izciļņiem un stingri piespiež.

5. Iekšējie locījumi vai t. s. slīpie salaidumi

Ja jumtam ir iekšējie locījumi, to apakšā jāuzstāda Fonda Green plēves gabali 
ar platumu ne mazāk par 1 m. Gabala malas piestiprina ar skrūvēm un Fonda 
tapām apt. 500 mm atstatumā. No abām malām nākošās plāksnes uzklāj līdz 
iekšējā locījuma apakšai un nogriež slīpi. Stiprināšanu ar skrūvēm beidz 250 
mm attālumā no iekšējā locījuma apakšas, un plēves gabalus piestiprina ar BMI 
Icopal butilmasu, bet nepieskrūvē. Plēvi kārtīgi piespiež.

6. Kore un jumta galu ārējie locījumi

Fonda Green plēves gabalus stiprina jumta otrā pusē parastajā veidā. Gabalu, 
kas atrodas otrā malā, pārvelk pāri korei, liekot vismaz 250 mm pāri 
iepriekšējam gabalam, un aptuveni pie katra trešā izciļņa piestiprina no augšas. 
Beigās korē uzstāda Fonda Green plēvi, kas noklāj visas redzamās 
stiprinājuma vietas vismaz 250 mm platumā. Gabalu piestiprina ar BMI Icopal 
butilmasu. Abās malās masu uzspiež 3 līnijās. Jumta galu ārējos locījumus 
apstrādā tāpat kā kori.

7. Skursteņa pamatne un citi izciļņi

Fonda Green plēvi piestiprina ar Fonda butilmasu un augšējās malas ar 
skrūvēm vai naglām tā, ka tās nosedz LiimaUltra. No kores līdz skurstenim 
noklāj vienu Fonda Green joslu un to piestiprina ar butilmasu.

Fonda Green augšupvērstos gabalus apstrādā, ievērojot tos pašus principus 
kā pie LiimaUltra uzstādīšanas — pielīmē, izmantojot butilmasu un augšējo 
malu mehāniski piestiprina. Skursteni aizsargājošajām plāksnēm jābūt no 
humusa skābju noturīga materiāla (piem., vara).

Ja dzegu apstrādē izmantojat dzegu āķus un impregnētu koku, apakšējā 
dzega jāpārklāj ar atsevišķu Fonda Green plēves joslu, kas piestiprināta pie 
dēļa. Pie sānu dzegas Fonda Green plēvi paceļ tā, lai tā piegulētu dēlim, un 
plēves gabala augšējo malu noblīvē ar Fonda butilmasu. 

8. Augsnes substrāta nostiprināšana

Ja jumts ir stāvāks par 1:2,5, tad kūdras piestiprināšana jānodrošina ar neaustu 
materiālu vai putnu tīklu, kas pārvilkts pāri korei no dzegas līdz dzegai, vai 
nepieciešamības gadījumā ar rāmīti, kas veidots no impregnēta koka. Rāmis 
nav jāpiestiprina pie hidroizolējošā slāņa – to veido kā peldošo struktūru.

Augsnes substrāts un augu segums

Virs drenāžas plēves uzklāj piemērotu augsnes substrātu un augu segumu. 
Jumtu var ātri apzaļumot, izmantojot gatavus augu seguma paklājus, un tādā 
gadījumā nenotiek augsnes substrāta erozija. Augsnes substrātu un jumtiem 
piemērotus augu segumus iespējams iegādāties būvmateriālu veikalos visā 
Latvijā.
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KŪDRAS JUMTA MATERIĀLU PATĒRIŅŠ

Produkts un izmērs Daudzums

LiimaUltra ūdensdrošais salaiduma 
vietu pārklājums 
 •  1 × 8 m/rullī

Aptuveni rullis uz 7m2 jumta plus iespējamie 
izciļņi un iekšējie locījumi

Gumijas bitumena līme 
•  0,3 l tūbiņa;
•  LiimaUltra gala šuvēm u. c. detaļām;
•  uzklāšana ar silikona šļirces palīdzību; 
•  var izmantot arī BMI Icopal šuvju līmi;

Gala šuves apt. 0,1 l/klājuma metrā Iekšējam
locījumam apt. 0,4 l/klājuma metrā.
Skursteņa pamatne apt. 3 l/skurstenis,
kā arī zaļā jumta dzegas āķu izolācija.

Fonda Green drenāžas plēve 2,08 × 10 m/rullis
(20,8 m2)

Atbilstoši jumta laukumam, ņemot vērā
zudumus salaiduma vietās.

Fonda tapas 
• 100 gab./maisiņš
• papildus nepieciešamas karsti cinkotas skrūves, 

piemēram, iegrimstošās skrūves, kam jāsniedzas līdz 
dēļu stiprinājumu apakšpusei. Piem., 23 mm 
neapstrādāto dēļu rāmim atbilst 3 × 35 mm skrūves.

Fonda Green plēves gabalu stiprināšana 
augšmalā apt. 9 gab./klājuma metrā +
iekšējos locījumos apt. 4 gab./klājuma 
metrā.

BMI Icopal butilmasa
•  0,3 l/tūbiņa
•  Fonda Green plēves gabalu salaiduma vietām un 
detaļām, kā arī kores gabala piestiprināšanai
• uzklāšana ar silikona šļirces palīdzību

Aptuveni 3 klājuma metri uz šuvi/tūbiņa

Atveres izolējošas blīves cauruļu atverēm 
•  50–60 mm 
•  110–120 mm 

Atbilstoši cauruļu atveru skaitam un izmēram

Izvēles varianti dzegām

1. variants

Malējā dzegu loksne (2 m/gab.) Malējās vai apakšējās dzegas garums

Zaļā jumta dzegas āķis Maks. 600 mm atstarpes malējām un sānu
dzegām

2. variants

Zaļā jumta dzegas loksne Malējās vai apakšējās dzegas garums




