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Sealoflex Ultima šķidrā veidā lietojamā hidroizolācijas 

sistēma ir īpaši daudzpusīga vienkomponenta sistēma, 

kas nesatur šķīdinātājus. Tā ir bez šuvēm un viegla, tāpēc 

izcili piemērota komerciālo un dzīvojamo ēku projektiem 

ar sarežģītu ģeometriju un daudziem padziļinājumiem, 

turklāt gan jaunām, gan esošām ēkām. 

Sistēma tiek uzklāta vienā procesā, tātad ātri uzstādāma un 

viegli izmantojama. To var uzstādīt kā pilnīgu jumta pārklājumu 

vai kā atsevišķu risinājumu kombinācijā ar bitumena un 

sintētiskajām membrānām. 

Šajā uzstādīšanas rokasgrāmatā ir iekļauta visa informācija, 

kas ir nepieciešama Sealoflex Ultima sistēmas sekmīgai 

uzstādīšanai. 
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Mūsu inovatīvās Sealoflex sistēmas 

nodrošina praktiskus, efektīvus un, 

pats galvenais, labākos 

hidroizolācijas risinājumus. 

 
 
 

Chris Witte, BMI Group 
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1. sadaļa 
 
 
 

 

VISPĀRĒJA VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

Uzstādītāja pienākums ir sagatavot virsmu atbilstoši 

pieprasītajam standartam pirms Sealoflex Ultima sistēmas 

uzklāšanas. Lai nodrošinātu atbilstību šim standartam, 

jāievēro ikviens no tālāk norādītajiem nosacījumiem. 

(Minimums: virsmai jābūt tīrai, sausai un nebojātai.) 

 Esošajai jumta membrānai jābūt rūpīgi notīrītai. Visi 

putekļi, krīts, bitumena eksudāts, smērvielas, eļļas un 

citi netīrumi jānoņem ar mehāniskas beršanas, 

spiediena mazgāšanas vai slaucīšanas palīdzību. Lai 

pasargātu esošās jumta membrānas viengabalainību un 

novērstu bojājumus membrānas šuvēm (it īpaši 

līmētajām), rīkojieties uzmanīgi, veicot mazgāšanu ar 

spiedienu. Efektīvākai mazgāšanai, kā arī eļļas un 

smērvielu noņemšanai izmantojiet apstiprinātus 

tīrīšanas līdzekļus. Organisko apaugumu var apstrādāt, 

izmantojot apstiprinātu fungicīdo mazgāšanu. Ļaujiet 

jumtam pilnīgi nožūt. 

 Jāveic visi sagatavošanas darbi, iekļaujot 

paaugstinājumu, apmaļu, kārbu noteku, vāku, rievu, 

gropju, paplašinājuma savienojumu u. c. noformēšanu, 

un visi esošās virsmas vai satekņu remontdarbi. 

 Jumta stiprinājumi un citi elementi, piemēram, 

zibensaizsardzības sistēmas, kabeļi un caurules, ir 

īslaicīgi jāpārvieto vai pilnīgi jānoņem, lai visai virsmai 

varētu uzklāt šķidrā veidā lietojamo hidroizolāciju. 

Liekās vai novecojušās iekārtas un aprīkojums ir 

jānoņem un atbilstoši jāutilizē. Ja nepieciešams, šīs 

vietas jāsalabo. Visas iekārtas un aprīkojums ir jāuzstāda 

uz piemērotiem atbalstiem un atbalsta paliktņiem. 

(Pirms jebkura šī stiprinājuma vai elementa 

uzstādīšanas atpakaļ vietā ļaujiet Sealoflex Ultima 

sistēmai pietiekami ilgi sacietēt). 

 Vietās, kur esošā izolācija ir mīksta vai bojāta, pēc 

nepieciešamības izgrieziet skarto izolācijas laukumu, 

aizstājiet to ar piemērotu alternatīvu un uzlieciet 

membrānas daļu nomaiņai. Kaut arī dažās vietās mitru 

izolāciju var pamanīt, vienkārši uzkāpjot uz tās, tomēr, 

lai precīzi noteiktu virsmas mitruma saturu un mitras 

izolācijas vietas, visiem renovācijas projektiem 

ieteicams veikt mitruma infrasarkano skenēšanu. 

 Tur, kur uz virsmas ir “stāvošs vai uzkrājies ūdens”, ļoti 

ieteicams izmantot pozitīvu kritumu, kas veicina lietus 

ūdens kustību līdz paredzētajiem izvadīšanas punktiem. 

 Dažos gadījumos var būt nepieciešams izolēt 

ventilācijas vai gaisa ieplūdes sistēmas. 

 

PAMATNES SAGATAVOŠANA 

Uzstādītāja pienākums ir sagatavot katru pamatni 

saskaņā ar tālāk sniegtajām instrukcijām. Skatiet 

Sealoflex Ultima pamatnes apstrādes un grunšu ceļvedi, 

lai atlasītu piemēroto grunti katrai pamatnei. 

Saplāksnis/OSB 

Jāizmanto tikai jumta segumam piemērots saplāksnis un 

orientētās kokskaidu plāksnes (OSB). Jumta pamatnes 

plāksnēm jābūt vismaz 18 mm biezām atbilstoši siju 

laidumiem līdz 600 mm. 

Uzstādīšanas laikā ir jābūt atbilstīgai atstarpei starp 

plāksnēm, kas iespējo izplešanos un saraušanos 

savienojuma vietā. Pirms pilnas sistēmas uzstādīšanas 

plākšņu savienojumi ir jānostiprina ar Sealoflex Ultima 

stiegrošanas audumu. Visas plāksnes ir droši jānostiprina 

un jāatbalsta saskaņā ar plākšņu ražotāja instrukcijām. 

Jānomaina visas bojātās un mitrās plāksnes. 
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Betons (un segumi) 

Jaunām betona virsmām jāļauj nostāvēties un sacietēt 

vismaz 28 dienas. 

Mehāniska sagatavošana, piemēram, frēzēšana, 

slīpēšana ar dimanta disku vai smilšu strūklu, var būt 

nepieciešama, lai nodrošinātu nebojātu, līdzenu virsmu 

saķerei. Jāsalabo visas virsmas plaisas vai spraugas un 

jānoņem visa smelkne. 

Jāpārbauda mitruma saturs, un, ja nepieciešams, 

pamatnei jāļauj nožūt. 

Bitumena virsmas 

Pārbaudiet, vai virsmai nav defektu. Pēc nepieciešamības 

izgrieziet ļoti saplaisājušās un bojātās filca daļas. Dobumi 

jāpārgriež krusteniski, jāizžāvē un atkal jānoblīvē. 

Pārbaudiet paaugstinājumu stingrību un nogrieziet vai 

salabojiet visus slāņus, kas ir atvienojušies. Visus 

tukšumus, kas lielāki par 5 mm, aizpildiet ar piemērotu 

pildvielu. 

Sauli atstarojoša krāsa vai citi virsmas pārklājumi ir 

jānoņem ar spiediena mazgāšanu, ar stiepļu suku vai 

smilšu strūklu (atbilstoši situācijai). Liekie vai vaļīgie 

minerāli jāsaslauka ar stingru saru suku un jānoņem. 

Piezīme: Sealoflex Ultima sistēmas uzklāšana uz 

strukturētas vai ar minerāliem apstrādātas virsmas 

palielina materiāla ieteicamā minimuma patēriņu. 

Asfalta virsmas 

Pārbaudiet, vai virsmai nav defektu. Izgrieziet un 

aizpildiet visus dobumus un bojātās vietas ar piemērotu 

pildvielu. 

Noslīdējis vai savienojumu zaudējis asfalts jānogriež. 

Vietas, kur asfalts ir stipri sabojāts, mehāniski jānoberž, 

lai noņemtu lielāko daļu virsmas nelīdzenumu, un 

jāaizpilda radušies caurumi. 

Sauli atstarojoša krāsa vai citi virsmas pārklājumi ir 

jānoņem ar spiediena mazgāšanu, ar stiepļu suku vai 

smilšu strūklu (atbilstoši situācijai). Iespiestās skaidas 

jānovāc, izmantojot mehānisku kasīkli. 

Piezīme: Sealoflex Ultima sistēmas uzklāšana uz 

strukturētas virsmas palielina materiāla ieteiktā 

minimuma patēriņu. 

Sintētiskās membrānas: PVC, TPO un FPO 

Visas vietas, kur sintētiskā membrāna ir nodilusi, 

saplaisājusi vai izliekusies vai klons ir atsegts, jālabo, 

izmantojot esošajam jumtam līdzīgus, saderīgus 

materiālus. 

Visas vaļīgās vietas ir jāsalabo; var būt nepieciešami 

mehāniski stiprinājumi. 

Metāla jumta paneļi 

Jānomaina nopietni bojātas vai sarūsējušas šuves vai 

stiprinājumi. Jumta paneļi ar koroziju līdz caurumiem ir 

jānomaina. Nedaudz rūsējušas vietas ir jānoņem ar stiepļu 

suku vai izmantojot mehānisku abrāziju, pēc tam 

jāapstrādā ar atbilstošu rūsas inhibitoru, lai novērstu 

turpmākos bojājumus. 

Visi stiprinājumi pēc nepieciešamības atkal jāpievelk, 

jānostiprina vai jānomaina. 

Dobumi jumta paneļos, kur vien iespējams, jālikvidē. 

Nopietni bojāti jumta paneļi jānomaina. 

Nomainiet vai uzstādiet lokšņu metāla vākus virs 

atvērtiem kores ventilācijas caurumiem, ja tie iekšpusē 

ir sarūsējuši vai pakļauti skarbiem vides apstākļiem. 

Citas pamatnes 

Par citu pamatņu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar BMI 

tehnisko pakalpojumu dienestu, lai saņemtu 

ieteikumus. 
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RASAS PUNKTA APRĒĶINI 

Piemēram, +20 °C gaisa temperatūra ar 60 % relatīvo mitrumu, iedarbojoties uz +12 °C vai vēsākām virsmām, 

izraisīs kondensāciju. 
 

GAISA 

TEMPERATŪRA (°C) 

RASAS PUNKTA TEMPERATŪRA (°C) AR RELATĪVO MITRUMU: 

30 % 40 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 

+30 +10,5 +14,9 +18,4 +20,0 +21,4 +22,7 +23,9 +25,1 +26,2 +27,2 +28,2 +29,1 

+28 +8,8 +13,1 +16,6 +18,1 +19,5 +20,8 +22,0 +23,2 +24,2 +25,2 +26,2 +27,1 

+26 +7,1 +11,4 +14,8 +16,3 +17,6 +18,9 +20,1 +21,2 +22,3 +23,3 +24,2 +25,1 

+24 +5,4 +9,6 +12,9 +14,4 +15,8 +17,0 +18,2 +19,3 +20,3 +21,3 +24,2 +25,1 

+22 +3,6 +7,8 +11,1 +12,6 +13,9 +15,1 +16,3 +17,4 +18,4 +19,4 +20,3 +21,2 

+20 +1,9 +6,0 +9,3 +10,7 +12,0 +13,2 +14,4 +15,4 +16,4 +17,4 +18,3 +19,2 

+18 +0,2 +4,2 +7,4 +8,8 +10,1 +11,3 +12,5 +13,5 +14,5 +15,4 +16,3 +17,2 

+16 -1,5 +2,4 +5,6 +7,0 +8,3 +9,4 +10,5 +11. +12,6 +13,5 +14,4 +15,2 

+14 –3,3 +0,6 +3,8 +5,1 +6,4 +7,5 +8,6 +9,6 +10,6 +11,5 +12,4 +13,2 

+12 –5,0 –1,2 +1,9 +3,3 +4,5 +5,6 +6,7 +7,7 +8,7 +9,6 +10,4 +11,2 

+10 –6,8 –3,0 +0,1 +1,4 +2,6 +3,7 +4,8 +5,8 +6,7 +7,6 +8,4 +9,2 

+8 –8,5 –4,8 –1,8 –0,5 +0,7 +1,8 +2,9 +3,9 +4,8 +5,6 +6,5 +7,3 

+6 –10,2 –6,6 –3,6 –2,3 –1,2 –0,1 +1,0 +1,9 +2,8 +3,7 +4,5 +5,3 

+4 –12,0 –8,4 –5,5 –4,2 –3,1 –2,0 –1,0 0,0 +0,9 +1,7 +2,5 +3,3 

+2 –13,7 –10,2 –7,3 –6,1 –4,9 –3,9 –2,9 –2,0 –1,1 –0,3 +0,5 +1,3 

0 –15,5 –12,0 –9,2 –7,9 –6,8 –5,8 –4,8 –3,9 –3,0 –2,2 –1,4 –0,7 

–2 –17,3 –13,8 –11,0 –9,8 –8,7 –7,7 –6,7 –5,8 –5,0 –4,2 –3,4 –2,7 

–4 –19,0 –15,6 –12,9 –11,7 –10,6 –9,6 –8,7 –7,8 –6,9 –6,1 –5,4 –4,7 
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INSTRUMENTI UN APRĪKOJUMS 

Tālāk ir ietverts saraksts ar pamata instrumentiem un 

aprīkojumu, ko izmanto Sealoflex Ultima sistēmas 

uzstādīšanai. Atkarībā no projekta un uzstādītāju 

personīgās izvēles var izmantot arī citus instrumentus un 

aprīkojumu†. 

 Īsi vai vidēja garuma krāsošanas rullīši. Izmantošanai 

laukumos lielus rullīšu rāmjus var aprīkot ar dubultām, 

ieskrūvējamām pagarinājuma kārtīm. Katras jaunas 

uzklāšanas sākumā ir jāizmanto jaunas rullīšu uzmavas. 

 Šaurās vietās, piemēram, stūros un padziļinājumos, tiek 

izmantoti minirullīši. 

 Grunts un pārklājumu uzklāšanai mazos laukumos var 

izmantot otas. Tās var arī izmantot, lai stiegrošanas 

audumu iespiestu pārklājumā 90° leņķos, spraugās un 

plaisās. 

 Stiegrošanas auduma sagriešanai vajadzēs lielas, asas 

šķēres — neizmantojiet parasto nazi. 

 Izmantojiet mērlenti un marķieri, lai izmērītu un 

atzīmētu stiegrošanas audumu. 

 Darbam ar materiālu uzklāšanas laikā ir noteikti 

nepieciešami vienreizlietojami nitrila cimdi. 

 Rokas lāpstiņa vai urbis ar dekoratora slotiņu ir 

nepieciešams divkomponentu sistēmu A un B daļu 

sajaukšanai. 

 Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), piemēram, 

cimdi, aizsargbrilles un putekļu maskas.* 

 Sauli atstarojošas krāsas, šķembu vai citas virsmas 

apdares noņemšanai var būt nepieciešams 

mehānisks skrāpis. 

 Mitruma mērierīce pamatnes mitruma mērīšanai. 

 Slīpmašīna ar dimanta kausveida diskiem. 

 Putekļsūcējs. 

 Lapu pūtējs. 

 Smilšpapīrs. 

 Saķeres testeris. 

 Virsmas temperatūras termometrs. 

 
* Informāciju par citām IAL prasībām vienmēr skatiet materiālu drošības datu 
lapās. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
† BMI neapstiprina un neiesaka konkrēta zīmola instrumentu aprīkojumu. 
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SAĶERES TESTĒŠANA 

Saķeres testi vienmēr jāveic, ja darbuzņēmējs nav 

pārliecināts, kāds ir pamatnes materiāls, vai tas ir ieteikts 

šajā rokasgrāmatā iekļautajā pamatnes apstrādes un 

grunšu ceļvedī. Tests jāveic pirms jebkura projekta darba 

sākšanas, lai noteiktu, vai un kāda grunts ir nepieciešama, 

lai sasniegtu vislabāko saķeri attiecīgajai pamatnei. Ļoti 

ieteicams, lai darbuzņēmējs vai eksperts veiktu testus 

konkrētām nezināmām virsmām, pārbaudot to saķeri. 

Testa veikšanai nepieciešamais: 

 Nedaudz Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma. 

 Tīrs ūdens un drāna vai rokas suka. 

 Sealoflex Ultima stiegrošanas auduma gabali 

150 × 175 mm. 

 Nedaudz piemērotas Sealoflex Ultima grunts (skatiet 

pamatnes apstrādes un grunšu ceļvedi). 

 Krāsošanas ota. 

 Permanentais marķieris (testu atzīmēšanai). 
 

Lai veiktu pārbaudi, jāievēro tālāk sniegtās norādes, 

pierakstot nepieciešamos laikus: 

 Notīriet apmēram 600 × 600 mm jumta laukumu, 

izmantojot tīru ūdeni un/vai rokas suku. 

 Sadaliet laukumu divās daļās un atzīmējiet vienu 

kā “gruntētu” un otru kā “negruntētu”. 

 Izmantojiet piemērotu Sealoflex Ultima grunti un 

uzklājiet plānu, vienmērīgu segumu tā, kā norādīts šīs 

rokasgrāmatas grunts uzklāšanas instrukcijās. Ļaujiet 

nožūt. 

 Sagatavojiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas 

pārklājumu un vienmērīgi uzklājiet nedaudz produkta 

gan gruntētajam, gan negruntētajam laukumam. 

Uzmanīgi novietojiet pārklājumā 150 × 175 mm 

stiegrošanas auduma, atstājot redzamu nelielu 

gabaliņu neapstrādātā auduma (apmēram 25 mm 

sloksni vienā malā). Uzklājiet Sealoflex Ultima 

hidroizolācijas pārklājuma kārtu uz piesātinātā 

auduma un atstājiet sacietēt. 

 Ļaujiet paraugiem sacietēt 24 stundas. 

 Pēc sacietēšanas pavelciet uz augšu parauga gabalus. 

Abi paraugi atdalīsies no virsmas. Salīdziniet, kurš 

paraugs ir grūtāk noņemams un kuram no tiem uz 

pamatnes paliek kāda daļa produkta (ja paliek). 

Ieteicams nofotografēt abus paraugus, kad tie tiek 

atvilkti, un konstatējumus dokumentēt reģistrā. 

 

APKOPE 

BMI iesaka apkopes personālam un/vai apkopes 

darbuzņēmējam periodiski vai vismaz divreiz gadā 

pārbaudīt jumtu (ideālā gadījumā pirms un pēc ziemas 

perioda). Tādējādi netīrumu un gružu noņemšana tiek 

nodrošināta, pirms tie var izraisīt bojājumus, turklāt var 

ziņot par jebkurām kļūmju pazīmēm un veikt korekcijas 

darbības jau agrīnā posmā. Par apkopes priekšmetiem, 

tostarp sateknēm un hermētiķiem, ir atbildīgs ēkas 

īpašnieks, un tie nav iekļauti BMI jumta sistēmas 

garantijas tvērumā. 

Pārbaudes laikā uzmanība jāpievērš tādām augsta riska 

zonām kā jumta lūkām, notekām un vietām ar jumta kores 

aprīkojumu, kā arī jāveic visa jumta vispārīga pārbaude. 

Pārbaudes veicējam jāmeklē membrānas bojājumi 

(griezumi un plīsumi), eļļas vai dzesēšanas šķidruma 

noplūdes, ķīmisku vielu notecējumi no jumta iekārtām vai 

ūdens iekļūšana pašā jumta sistēmā. 

Atbilstība tālāk norādītajām apkopes prasībām palīdz 

nodrošināt izturīgu un noblīvētu jumta hidroizolācijas 

membrānu. 

Ja netiek veikta pienācīga jumta apkope, var tikt anulēta 

jebkura BMI garantija. 
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ELEMENTS DARBĪBA 

Iekšēji Iekšējām virsmām vizuāli pārbaudiet mitruma, noplūžu vai kondensācijas pazīmes (piemēram, mitri plankumi un krāsas izmaiņas). 

 
Vispārīgie 
principi 

No jumta zonas aizvāciet jebkurus nevajadzīgos gružus, tostarp priekšmetus, kas var izraisīt membrānas bojājumus. 
Jumtu nelietojiet kā darba platformu blakus esošajām ēkām vai turpmākajiem darbiem. 
Ja nepieciešama piekļuve, lai nesabojātu membrānu, jānodrošina atbilstoša aizsardzība. 

 

Drenāža 
Lai nepieļautu aizsērēšanu, uzturiet tīru jumta virsmu. Aizvāciet lapas, sanesas vai citus gružus, kas varētu aizsprostot 
izvadus vai citādi ietekmēt drenāžas darbību. Pārliecinieties, vai uzkrātais ūdens no jumta aizplūst 48 stundu laikā. 

Naftas 

produkti 

Lai nepieļautu noārdīšanos, visi naftas produkti (šķīdinātāji, smērvielas, krāsas, eļļas vai jebkuri šķidrumi, kas satur naftas 
produktus) jāglabā pēc iespējas tālāk no membrānas. 

 

Dzīvnieku 

izcelsmes 
tauki 

Virtuves atkritumus (augu eļļas) vai citus dzīvnieku izcelsmes taukus nenovietojiet tieši uz jumta virsmas. Šādi produkti 
var izraisīt membrānas noārdīšanos. 

 

Ķīmiskas 

vielas 

Ja jebkādas ķīmiskas vielas ir nonākušas saskarē ar jumta seguma membrānu, sazinieties ar BMI. Dažas ķīmiskas vielas var 
sagraut membrānu vai izraisīt uzbriešanu. 

 
Gājēju 

pārvietošanās 

Ja uz jumta virsmas ir paredzēta regulāra pārvietošanās vai uz jumta izvietotām iekārtām apkope ir jāveic ik pēc 30 dienām vai 
biežāk, jāizveido celiņi. Īpaša piesardzība jāievēro, pārvietojoties ārpus celiņiem, it sevišķi uz baltām membrānām, jo ledu vai 
sarmu uz tām ir grūti pamanīt. Mitras membrānas ir slidenas. 

 
Jumta 

pielāgojumi 

Sazinieties ar BMI un pārliecinieties, vai piedāvātās izmaiņas neanulēs garantiju. Lai ierobežotu dalītu atbildību, darbi 
jāveic tikai jumtu būves darbuzņēmējam, kas ir veicis sākotnējo uzstādīšanu. 
Bez speciālas atļaujas neļaujiet veikt elementu stiprināšanu caur jumta membrānu. Tas ir īpaši svarīgi antenu, apsildes, 
ventilācijas un tālruņa kabeļu uzstādīšanas gadījumos. 

 
 

Tīrīšana 

Spiediena mazgātājus var izmantot Sealoflex Ultima šķidrā veidā lietojamās hidroizolācijas membrānas (tostarp virsmas 
pretslīdēšanas apdares) tīrīšanai, ievērojot šādus ierobežojumus: 
 Spiediens nedrīkst pārsniegt 40 bārus/580 psi. 

 Minimālais atstatums 20 cm starp spiediena mazgātāja sprauslu un virsmu. 

Metāla darbi Pastāvīgi nodrošiniet jumta apkopes elementu, piemēram, pretējo satekņu, metāla apmaļu un metāla kanālu, hermētiskumu. 

 
 
 

Noplūdes 

Mēģiniet noteikt, vai noplūdi rada jumta membrāna vai siena, borts, jumta logs, metāla kanāli vai ūdensvada un kanalizācijas 
sistēma. Garantija neattiecas uz ēkas sastāvdaļu kvalitātes pasliktināšanos vai bojājumu, kas rada noplūdi. Uz ūdens noplūdi var 
norādīt mīksta vai savērpusies siltumizolācija vai ūdens klātbūtne zem membrānas. Garantija neiekļauj membrānas vai sateknes 
fiziskus bojājumus. 
Ja konstatējat ar membrānu saistītu noplūdi, lūdzu, informējiet BMI. Ēkas īpašnieks ir atbildīgs par izpētes un remonta 
izmaksām, ja konstatētā problēma ir ārpus hidroizolācijas garantijas ietvariem. 

 
Pagaidu 

remonti 

Bojātās membrānas vietas ir jāsalabo, kā norādīts turpmāk. Noņemiet visus liekos gružus, iekļaujot vaļīgās vai bojātās 
membrānas nogriešanu. Rūpīgi notīriet skarto zonu. Pēc sagatavošanas uzklājiet Sealoflex Ultima pārklājuma pamatkārtu 
nepieciešamajā pārklājuma apjomā un uzstādiet Sealoflex Ultima stiegrošanas auduma iepriekš nogriezto daļu. Pabeidziet 
remontu ar Sealoflex Ultima pārklājuma kā augšējā slāņa uzklāšanu. 

 

Jumta 

apkope 

Ja darbiniekiem jāveic uz jumta novietotu iekārtu, piemēram, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas mezglu un antenu, 
apkope, darbinieki jābrīdina par to, ka tur, kur pieejami, jālieto tikai speciālie celiņi, un, lai izvairītos no jumta seguma membrānas 
pārduršanas, rīkojoties ar instrumentiem un iekārtām, jāievēro piesardzība. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 



Sealoflex Ultima šķidrā veidā lietojamo hidroizolācijas 

sistēmu uzstādīšanas rokasgrāmata 

Izdevums 09.2019. / v1.4 

 

 

 

2. sadaļa 
 

SEALOFLEX ULTIMA SISTĒMAS KOMPONENTI 
 

SISTĒMAS KOMPONENTS APRAKSTS KOMPONENTA IZMĒRS PATĒRIŅŠ 

Pamatnes gruntis    

Sealoflex Ultima bitumena grunts Lietošanai uz bitumena un asfalta bāzes pamatnēm 5 litri un 15 litri 0,3 l/m² 

Sealoflex Ultima EP1 grunts Lietošanai uz PVC membrānām un koka jumta 
plāksnēm 

5 litri un 15 litri 0,2 l/m² 

Sealoflex Ultima betona grunts Lietošanai uz cementa pamatnēm 10 kg 0,5 kg/m² 

Sealoflex Ultima metāla kodinošā 

grunts 

Lietošanai uz sagatavotiem metāliem 5 litri 0,2 l/m² 

Sealoflex Ultima TPO grunts Lietošanai uz TPO un FPO membrānām 1 litri 0,1 l/m² 

Hidroizolācijas pārklājums    

 

Sealoflex Ultima 

hidroizolācijas pārklājums — 

pelēks un balts 

 
Vienkomponenta hidroizolācijas pārklājums 

 
5 litri un 15 litri 

1,5–2,1 l/m2 

(2,2 kg/m2
 

–3,2 kg/m2)* 

Stiegrotā membrāna    

 

Sealoflex Ultima stiegrošanas 

audums 

Poliestera stiegrojums Sealoflex 
Ultima sistēmai 

1 m × 50 m; 
0,3 m × 50 m 

 

N/P 

Virsmas apstrāde    

Sealoflex Ultima caurspīdīgais 

virsējais pārklājums 

Caurspīdīgs, šķidrs aizsargpārklājums pret UV 5 litri un 15 litri 0,3 kg/m² 

 

Sealoflex Ultima krāsotais kvarcs 
0,4–0,8 krāsota kvarca granulas 
neslīdošiem celiņiem 

 

25 kg 
 

3–5 kg/m² 

* P4 (Premium) specifikācijai minimālais patēriņš ir 2,1 l/m2
 (3,2 kg/m2). Aizsargpārklājuma uzklāšanas instrukcijas un patēriņu skatiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma produkta datu lapā. 
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NORĀDES PAR PAMATNES APSTRĀDI UN GRUNTĪM 
 

PAMATNE IEPRIEKŠĒJA APSTRĀDE GRUNTS 

Asfalts; APP* un SBS modificētā 

bitumena membrānas; karsti un auksti 

bitumena pārklājumi 

 

Slīpēšana, frēzēšana vai smilšu strūkla bez 
putekļiem 

 

Sealoflex Ultima bitumena grunts 

Betons; vieglais betons; ģipsis vai 

mūris; klons; flīzes; koks 

 

Slīpēšana, frēzēšana vai smilšu strūkla bez 
putekļiem 

 

Sealoflex Ultima betona grunts 

Metāli (bez rūsas) — alumīnijs; 

varš; nerūsošais tērauds; 

galvanizēts tērauds; cinks 

 

Mehāniski noņemiet visu virsmas rūsu 
 

Sealoflex Ultima metāla kodinošā grunts 

Sintētiskās membrānas (TPO, FPO) Tīras, sausas un nebojātas Sealoflex Ultima TPO grunts 

Sintētiskās membrānas (PVC un EVA) Tīras, sausas un nebojātas Sealoflex Ultima EP1 grunts 

Apstiprinātas koka jumta seguma plāksnes Tīras, sausas un nebojātas Sealoflex Ultima EP1 grunts 

Epoksīdsveķu pārklājums Noberziet; saķeres un saderības tests Bez grunts 

uPVC jumta logu rāmji; stingrs PVC Notīriet un mehāniski noberziet Bez grunts 

PU pārklājums Noberziet; saķeres un saderības tests Bez grunts 

*APP membrānu virsma jāpārklāj ar minerālu šķembām. 

 
 

GRUNTIS 

Sealoflex Ultima bitumena grunts 

Gruntējamās virsmas: jaunas un vecas 

bitumena membrānas; asfalts. 

Uzklāšanas nosacījumi 

Uzklājiet tikai tad, kad gaisa un pamatnes temperatūra 

pārsniedz 5 °C. Pamatnes virsmai jābūt tīrai, sausai un 

3 °C virs rasas punkta. Ja virsma ir rasas punkta 

temperatūrā vai zem tās, pie virsmas var veidoties 

mitrums, kas var ietekmēt saķeri un cietēšanu. Optimālā 

uzklāšanas temperatūra ir virs 12 °C. 

Pirms Sealoflex Ultima bitumena grunts uzklāšanas: 

 Pārliecinieties, vai virsma ir pareizi sagatavota. 

 Nodrošiniet, lai visi instrumenti un aprīkojums būtu 

pieejams un gatavs lietošanai. 

 

Uzklāšana 

1 Noņemiet tvertnes vāku un lēnām maisiet produktu ar 

maisīšanas stienīti vai mehānisko mikseri, līdz tas 

sasniedz vienmērīgu konsistenci un ir vienmērīgi zilā 

krāsā. 

2 Uzklājiet produktu uz pamatnes, izmantojot rullīti vai 

otu (produktu var uzklāt arī uzsmidzinot). 

3 Minimālais patēriņš ir 0,3 l/m²; tas var pieaugt 

atkarībā no virsmas struktūras. 

4 Pirms Sealoflex Ultima sistēmas uzklāšanas ļaujiet 

gruntējumam pilnīgi nožūt. 

Žūšanas laiks 

Produkts ir “lietusdrošs” apmēram pēc 

45 minūtēm un gatavs virsējai pārklāšanai pēc 1–

2 stundām (23 °C temperatūrā un 50 % RM apstākļos). 

Žūšanas laiks var būt ilgāks atkarībā no vides 

apstākļiem. 

Ievērojiet! 

 Sealoflex Ultima bitumena gruntij ir pilnīgi jānosedz 

pamatnes virsma un jābūt viscaur vienmērīgā zilā 

krāsā; ja tā nav, tad uzklājiet vēl pārklājumu, līdz tiek 

sasniegta vienmērīga zila krāsa. 

 Sealoflex Ultima sistēma ir jāuzklāj uz nogruntētās 

virsmas 8 dienu laikā no uzklāšanas. Ja tiek atstāts 

ilgāk, virsma jāgruntē atkārtoti.
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Sealoflex Ultima EP1 grunts 

Gruntējamās virsmas: jaunas un vecas PVC membrānas, 

stingri PVC; koka jumta plāksnes; koka struktūras; GRP 

membrānas; GRP apdares. 

Uzklāšanas nosacījumi 

Uzklājiet tikai tad, kad gaisa un pamatnes temperatūra 

pārsniedz 5 °C. Pamatnes virsmai jābūt tīrai, sausai un 

3 °C virs rasas punkta. Ja virsma ir rasas punkta 

temperatūrā vai zem tās, pie virsmas var veidoties 

mitrums, kas var ietekmēt saķeri un cietēšanu. Optimālā 

uzklāšanas temperatūra ir virs 12 °C. 

Pirms Sealoflex Ultima EP1 grunts uzklāšanas: 

 Pārliecinieties, vai virsma ir pareizi sagatavota. 

 Nodrošiniet, lai visi instrumenti un aprīkojums būtu 

pieejams un gatavs lietošanai. 

Uzklāšana 

1 Noņemiet tvertnes vāku un lēnām maisiet produktu ar 

maisīšanas stienīti vai mehānisko mikseri, līdz tas 

sasniedz vienmērīgu konsistenci. 

2 Uzklājiet produktu uz pamatnes, izmantojot rullīti vai 

otu (produktu var uzklāt arī uzsmidzinot). 

3 Minimālais patēriņš ir 0,1 l/m²; tas var pieaugt 

atkarībā no virsmas struktūras. 

4 Pirms Sealoflex Ultima sistēmas uzklāšanas ļaujiet 

gruntējumam pilnīgi nožūt. 

Žūšanas laiks 

Produkts ir “lietusdrošs” apmēram pēc 

20 minūtēm un gatavs virskārtai pēc 

30–60 minūtēm (23 °C temperatūrā un 50 % RM 

apstākļos). Žūšanas laiks var būt ilgāks atkarībā no vides 

apstākļiem. 

Ievērojiet! 

 Sealoflex Ultima EP1 grunts pēc uzklāšanas ir 

pienbalta. Pēc gruntējuma nožūšanas tas kļūst 

caurspīdīgs, piešķirot virsmai “spīdīgu” izskatu. Ja 

“spīdums” nav redzams, uzlieciet papildu pārklājumu, 

pagaidiet, līdz tas nožūst, un pārbaudiet virsmu. Tikai 

tad, kad virsma izskatās spīdīga, tā ir gatava Sealoflex 

Ultima sistēmas uzklāšanai. 

 Sealoflex Ultima sistēma ir jāuzklāj uz nogruntētās 

virsmas 8 dienu laikā no uzklāšanas. Ja tiek atstāts 

ilgāk, virsma jāgruntē atkārtoti. 

Sealoflex Ultima betona grunts 

Gruntējamās virsmas: betona un cementa bāzes 

pamatnes. 

Uzklāšanas nosacījumi 

Uzklājiet tikai tad, kad gaisa un pamatnes temperatūra 

pārsniedz 10 °C. Pamatnes virsmai jābūt tīrai, sausai un 

3 °C virs rasas punkta. Ja virsma ir rasas punkta 

temperatūrā vai zem tās, pie virsmas var veidoties 

mitrums, kas var ietekmēt saķeri un cietēšanu. 

Pirms Sealoflex Ultima betona grunts uzklāšanas: 

 Pārliecinieties, vai virsma ir pareizi sagatavota. 

 Nodrošiniet, lai visi instrumenti un aprīkojums būtu 

pieejams un gatavs lietošanai. 

Uzklāšana 

1 Ieberiet B komponentu A komponentā un ar 

mehānisko mikseri lēnām maisiet, līdz maisījumam ir 

vienmērīga konsistence un krāsa un nav svītru. 

(Maisīšanas laiks ir 2 minūtes, un produkts ir jāuzklāj 

25 minūšu laikā pēc samaisīšanas). 

2 Izmantojot rullīti, vienmērīgi uzklājiet produktu uz 

pamatnes. 

3 Minimālais pārklāšanas apjoms ir 0,4 kg/m²; tas var 

pieaugt atkarībā no virsmas struktūras. 

4 Pirms Sealoflex Ultima sistēmas uzklāšanas ļaujiet 

gruntējumam pilnīgi nožūt. 

Piezīme: Sealoflex Ultima betona grunts ir pieejama 

ziemas kategorijā, kur minimālā uzklāšanas temperatūra 

ir 5 grādi C. 
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Žūšanas laiks 

Gruntij ir nepieciešamas vismaz 16 stundu, lai sacietētu, 

un tai ir jābūt nelīpošai, pirms tā ir gatava Sealoflex 

Ultima sistēmas uzklāšanai. 

Ievērojiet! 

 Sealoflex Ultima sistēma ir jāuzklāj uz nogruntētās 

virsmas 8 dienu laikā kopš uzklāšanas. Ja paredzēta 

aizkave, kas ilgāka par 8 dienām, tad, lai nebūtu 

nepieciešama atkārtota gruntēšana, mitrajā gruntējumā 

var izkliedēt Sealoflex Ultima krāsoto kvarcu. 

Sealoflex Ultima metāla kodinošā grunts 

Gruntējamās virsmas: nepārklāti melnie un krāsainie 

metāli. 

Uzklāšanas nosacījumi 

Uzklājiet tikai tad, kad gaisa un pamatnes temperatūra 

pārsniedz 5 °C. Pamatnes virsmai jābūt tīrai, sausai un 

3 °C virs rasas punkta. Ja virsma ir rasas punkta 

temperatūrā vai zem tās, pie virsmas var veidoties 

mitrums, kas var ietekmēt saķeri un cietēšanu. 

Pirms Sealoflex Ultima metāla kodinošās grunts 
uzklāšanas: 

 Pārliecinieties, vai virsma ir pareizi sagatavota. 

 Nodrošiniet, lai visi instrumenti un aprīkojums būtu 

pieejams un gatavs lietošanai. 

Uzklāšana 

1 Noņemiet tvertnes vāku un lēnām maisiet produktu ar 

maisīšanas stienīti vai mehānisko mikseri, līdz tas 

sasniedz vienmērīgu konsistenci. 

2 Uzklājiet produktu uz pamatnes, izmantojot rullīti vai 
otu. 

3 Minimālais patēriņš ir 0,2 l/m²; tas var pieaugt 

atkarībā no virsmas struktūras. 

4 Pirms Sealoflex Ultima sistēmas uzklāšanas ļaujiet 

gruntējumam pilnīgi nožūt. 

Žūšanas laiks 

Produkts ir “lietusdrošs” apmēram pēc 45 minūtēm un 

gatavs virskārtai pēc 1–2 stundām (23 °C temperatūrā un 

50 % RM apstākļos). Žūšanas laiks var būt ilgāks atkarībā 

no vides apstākļiem. 

Ievērojiet! 

 Neuzklājiet Sealoflex Ultima metāla kodinošo grunti 

uz esoša asfalta, bitumena pārklājumiem vai 

bitumena alumīnija pārklājumiem. 

 Sealoflex Ultima sistēma ir jāuzklāj uz nogruntētās 

virsmas 8 dienu laikā kopš uzklāšanas. Ja tiek atstāts 

ilgāk, virsma jāgruntē atkārtoti. 

 Pirms Sealoflex Ultima metāla kodinošās grunts 

uzklāšanas, uzklājiet Sealoflex Ultima Rust X-2020 uz 

virsmām, kur atlikušo rūsu nevar noņemt, un vietās ar 

nelielu rūsu. 

Sealoflex Ultima TPO grunts 

Gruntējamās virsmas: jaunas un vecas TPO un FPO 

membrānas. 

Uzklāšanas nosacījumi 

Uzklājiet tikai tad, kad gaisa un pamatnes temperatūra ir 

5–35 °C. Pamatnes virsmai jābūt tīrai, sausai un 3 °C virs 

rasas punkta. Ja virsma ir rasas punkta temperatūrā vai 

zem tās, pie virsmas var veidoties mitrums, kas var 

ietekmēt saķeri un cietēšanu. 

Pirms Sealoflex Ultima TPO grunts uzklāšanas: 

 Pārliecinieties, vai virsma ir pareizi sagatavota. 

 Nodrošiniet, lai visi instrumenti un aprīkojums būtu 

pieejams un gatavs lietošanai. 

Uzklāšana 

1 Šī šķīdinātāja bāzes grunts nav jāmaisa. 

2 Uzklājiet produktu uz pamatnes ar plūstošu 

kustību, izmantojot rullīti vai otu. 

3 Minimālais patēriņš ir 0,1 l/m². 

4 Pirms Sealoflex Ultima sistēmas uzklāšanas ļaujiet 

gruntējumam pilnīgi nožūt. 

Žūšanas laiks 

Gruntējums ir gatavs virskārtai pēc 15–60 minūtēm 

(23 °C temperatūrā un 50 % RM apstākļos). Žūšanas 

laiks var būt ilgāks atkarībā no vides apstākļiem. 

Ievērojiet! 

 Sealoflex Ultima sistēma jāuzklāj uz nogruntētās 

virsmas 48 stundu laikā no uzklāšanas. Ja tiek atstāts 

ilgāk, virsma jāgruntē atkārtoti. 
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HIDROIZOLĀCIJAS SLĀNIS 

Sealoflex Ultima sistēma tiek uzklāta nepārtrauktā 

secībā — pamatkārta, auduma stiegrojums un virskārta. 

Šo procesu sauc par “mitru uz mitra”. Kad sistēma ir 

sacietējusi, tā kļūst par pilnīgi piesātinātu, stiegrotu 

hidroizolējošu membrānu. 

Izmantojot sistēmu pilna jumta uzstādīšanai neatkarīgi 

no tā, vai tā ir jauna konstrukcija vai renovācija, 

ieteicams pirms pāriešanas uz laukuma zonu nodrošināt 

jumta detaļu hidroizolāciju. Pirms sistēmas uzklāšanas 

ieteicams izmantot arī maskējošo krāsotāju lentu, lai 

atzīmētu konkrētās vietas. 

Visbeidzot, pirms pāriet pie uzstādīšanas, ieteicams 

stiegrošanas audumu jau iepriekš sagriezt nepieciešamajā 

garumā un formā izmantošanai uz detaļām. 

Pirms Sealoflex Ultima sistēmas uzklāšanas: 

 Pārliecinieties, vai virsma ir pareizi sagatavota un 

nogruntēta ar ieteicamo grunti. 

 Nodrošiniet, lai visi instrumenti un aprīkojums būtu 

pieejams un gatavs lietošanai. 
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Uzklāšanas nosacījumi 

Uzklājiet, kad gaisa un pamatnes temperatūra ir 0–40 °C 

un virsma ir 3 °C virs rasas punkta. (Skatiet rasas punkta 

aprēķināšanas tabulu šajā rokasgrāmatā.) Ja virsma ir 

rasas punkta temperatūrā vai zem tās, pie virsmas var 

veidoties mitrums, kas var ietekmēt saķeri. 

Neklājiet, ja tūlīt gaidāms lietus. 

Maisīšanas instrukcijas 

Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājums ir 

vienkomponenta šķidrums, kas ir gatavs lietošanai tieši 

no plastmasas tvertnes. Tomēr pirms lietošanas katra 

jauna tvertne ir jāsamaisa. 

Lēnām maisiet ar piemērotu maisīšanas stienīti vai 

mehānisko mikseri. Nemaisiet ātri un maisīšanas laikā 

pārāk nekratiet šķidrumu, jo tas izraisīs gaisa 

iesprostošanu šķidrumā. Ja tā notiek, ļaujiet produktam 

nosēsties apmēram 5 minūtes vai līdz brīdim, kad vairs 

nav redzami gaisa burbuļi. 

Zemā temperatūrā šķidrums var sabiezēt, apgrūtinot tā 

uzklāšanu. Tāpēc pirms tvertņu nogādāšanas darba vietā 

ieteicams tās uzglabāt temperatūrā virs 10 °C. 

Uzklāšanas metode 

1 Ievērojiet nodrošinātajā produkta datu lapā un 

specifikāciju instrukcijā norādītos patēriņa daudzumus. 

2 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas 

pārklājuma pamatkārtu uz sagatavotās pamatnes 

ieteiktajā membrānas pārklāšanas daudzumā. 
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3 Ievietojiet Sealoflex Ultima stiegrošanas audumu 

pamatkārtā, pārliecinoties, vai audumam nav kroku 

un vai zem tā nav iesprostots gaiss. 
 

 

 

4 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

virskārtu uz piesātinātā auduma ieteiktajā membrānas 

pārklāšanas daudzumā. 

5 Ļaujiet sacietēt. 
 

 

 

 
Darba pārtraukumi un virsējais pārklājums 

Sealoflex Ultima sistēmai var uzklāt virsējo pārklājumu 

jebkurā brīdī pēc sākotnējās uzstādīšanas bez īpašas 

sagatavošanas. Tomēr pirms virsējā pārklājuma 

uzklāšanas pārliecinieties, vai pārklājamā virsma ir tīra 

un sausa. 

NESLĪDOŠA CELIŅA SISTĒMA 

Lai virs hidroizolācijas slāņa izveidotu virsmu, kas ir 

piemērota staigāšanai, uzstādiet Sealoflex Ultima 

neslīdošā celiņa sistēmu. Sealoflex Ultima neslīdošā 

celiņa sistēma, kas ir izstrādāta, lai nodrošinātu 

estētiska un funkcionāla snieguma optimālo 

kombināciju, veido pilnīgas Sealoflex Ultima sistēmas 

svarīgu daļu, kur ir nepieciešama hidroizolācija un 

virsmas apstrāde. 

Sealoflex Ultima neslīdošā celiņa sistēmu uzstādiet 

šādi: 

1 Atzīmējiet paredzēto vietu ar labas kvalitātes 

maskējošo krāsotāju lentu. 
 

 

 
 

2 Uzklājiet plānu Sealoflex Ultima hidroizolācijas 

pārklājuma pamatkārtu, patērējot 0,2 l/m². 
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3 Izkliedējiet Sealoflex krāsoto kvarcu uz pārklājuma 

slapjā slāņa 3 kg/m² apjomā vai kamēr caur kvarca slāni 

nav redzamas mitras vietas. 

 

 

 
 

4 Pirms liekā kvarca aizslaucīšanas ļaujiet 

pārklājumam iesūkties vismaz 2 vai 3 stundas. 

5 Nodrošiniet, lai uz virsmas nepaliktu brīvas kvarca 

granulas. 

6 Uzklājiet Sealoflex Ultima caurspīdīgo 

virsējo pārklājumu 0,3 kg/m² apjomā. 

7 Atstājiet nožūt. 
 

 

 

 

 

 
 

Ievērojiet! 

 Pirms Sealoflex Ultima neslīdošā celiņa sistēmas 

uzstādīšanas pārbaudiet, vai hidroizolācijas slānis ir 

pilnīgi sacietējis un bez jebkādiem bojājumiem. 

 Sealoflex Ultima caurspīdīgais virsējais pārklājums pēc 

uzklāšanas ir pienbalts. Pēc tam tas kļūst caurspīdīgs, 

piešķirot virsmai “spīdīgu” izskatu. Ja “spīdums” nav 

redzams, uzlieciet papildu kārtu, pagaidiet, līdz tā 

nožūst, un atkal pārbaudiet virsmu. 

 Sealoflex Ultima neslīdošā celiņa sistēma ir pabeigta, 

kad kvarca virsma ir spīdīga. 

 Sistēma ir gatava staigāšanai 24 stundas pēc 

uzstādīšanas. 
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VISPĀRĪGAS PIEZĪMES 

Auduma pārlaidumi 

Visiem Sealoflex stiegrošanas auduma pārlaidumiem 

laukuma zonās un uz detaļām ir jābūt vismaz 75 mm. 

Vienmēr nodrošiniet, lai starp auduma pārlaidumiem 

būtu pietiekami daudz pārklājuma un pārlaidumā nebūtu 

iesprostots gaiss. 

Hidroizolācijas augstums virs jumta seguma 

Lai iegūtu hidroizolācijas membrānu, ievērojiet vietējās 

norādes par minimālo augstumu virs jumta seguma. BMI 

iesaka minimālo augstumu 150 mm virs seguma ar vismaz 

10 mm pārklājuma virs auduma augšmalas, lai 

nodrošinātu pareizu blīvējumu. 

Dienas savienojumi 

Ja jauna hidroizolācijas membrāna ir jāpievieno esošajai 

sacietējušai membrānai dienas savienojumā, jaunajam 

klājumam ir jāpārklāj esošais par 75 mm. 

Sagatavošana nav nepieciešama, ja vien esošā 

membrāna nav piesārņota pārlaiduma malā; šādā 

gadījumā jāveic atbilstīgi pasākumi, lai virsmu notīrītu. 

Instrumentu un aprīkojuma tīrīšana 

Atkārtoti lietojamos instrumentus un aprīkojumu var 

tīrīt ar mazas koncentrācijas šķīdinātāja veida tīrīšanas 

līdzekli, piemēram, vaitspirtu (lakbenzīnu). Neļaujiet 

materiālam sacietēt uz instrumentiem, jo tad to ir ļoti 

grūti noņemt. 

Pirms lietošanas visas otas un rullīši jānotīra. Pirms 

lietošanas vaļīgo šķiedru noņemšanai aptiniet izolācijas 

līmlentu ap veltņa galvu. Katras jaunas uzklāšanas 

sākumā jāizmanto jaunas rullīšu galvas. Uzturiet 

aprīkojumu tīru un kārtīgu. Tiklīdz parādās šļakatas un 

pilieni, noslaukiet tos. 

Veselība un drošība 

Objektā jābūt pieejamai drošības datu lapām visiem 

Sealoflex Ultima sistēmas komponentiem un visiem 

saistītajiem produktiem. Pilnvarotajam darbuzņēmējam 

tā ir jāizlasa un jāizprot pirms darbu sākšanas. 

Lai informētu sabiedrības pārstāvjus, ceļa lietotājus un 

citus darbuzņēmējus par uzsāktajiem darbiem, pirms 

jebkuras sistēmas uzklāšanas ir jāuzstāda visas 

attiecīgās veselības un drošības zīmes. 

Svarīga piezīme 

Transportējot un uzglabājot Sealoflex Ultima sistēmas 

komponentus, kā arī strādājot ar tiem, vienmēr 

nodrošiniet atbilstību visām attiecīgajām drošības datu 

lapām un tehniskajiem prakses kodiem, un pievērsiet 

uzmanību visiem marķējumiem, brīdinājuma informācijai 

un drošības padomiem uz tvertnēm. 

Uzglabāšana 

Uzglabājiet tvertnes kārtīgi noblīvētas. 

Tvertnes jāuzglabā sausā, vēsā (bet nesasalstošā) un 

labi ventilētā vietā. 

Sargājiet no karstuma un tiešiem saules 

stariem. Uzglabāšanas stabilitāte: vismaz 

12 mēneši. 

Ziemā pirms lietošanas, kur vien iespējams, uzglabājiet 

tvertnes istabas temperatūrā. 

Tīra darba vide 

Pirms darba sākšanas vietas, kas tiek izmantotas produktu 

maisīšanai un pārvietošanai uz citām tvertnēm, jānosedz 

ar piemērotu plastmasas loksni (piemēram, PE loksni). 

Produkta palieku un tvertņu utilizācija 

Visi atkritumu konteineri jāutilizē saskaņā ar vietējām 

varas iestāžu un vides prasībām. Skatiet norādes 

produkta drošības datu lapās. 
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3. sadaļa 
 

 

IEKŠĒJIE UN ĀRĒJIE STŪRI 

Visām stūru detaļām jābūt dubulti nostiprinātām ar 

Sealoflex Ultima stiegrošanas audumu. 

1 Izgrieziet apļus no stiegrošanas auduma apmēram 

150 mm diametrā. 

2 Salokiet divām kārtām un nogrieziet gar vienu 
locījumu līdz centram. 

3 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

pamatkārtu uz zonas ap stūri un ievietojiet apli 

pamatkārtā, kā parādīts. 

 
Auduma griezumi iekšējam stūrim 

4 Izmantojot rullīti vai otu, iestrādājiet audumu 

pamatkārtā, pārliecinoties, vai audumam nav 

kroku un vai zem tā nav iesprostots gaiss. 

5 Iekšējam stūrim pārliecinieties, vai starp auduma 

locījumiem ir šķidruma slānis. 

6 Uzlieciet lentu pie vertikālās virsmas vismaz 160 mm 

virs horizontālās virsmas un pie horizontālās virsmas 

vismaz 120 mm no vertikālās virsmas pamatnes abās 

stūra pusēs. 

7 Nogrieziet stiegrošanas auduma sloksni tā, lai tā 

sasniegtu 75 mm ap katru stūri, kā parādīts. 

 
 
 

  

 
 

Salokiet 
 

?? 
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kiet 

 
 

??mm 
 

??mm 
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8 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

pamatkārtu uz vertikālajām un horizontālajām zonām 

ap stūri, noklājot jau uzstādīto piesātināto 

stiegrošanas audumu. 

9 Veiciet 100 mm garu griezumu 75 mm no auduma 

malas, kā parādīts. 

10 Novietojiet stiegrošanas audumu vismaz 150 mm uz 

augšu no horizontālās virsmas uz vertikālās virsmas, 

iespiediet leņķī pie pamatnes un novietojiet audumu 

atpakaļ ap stūri, kā parādīts. 

11 Izmantojot rullīti vai otu, iestrādājiet audumu 

pamatkārtā, pārliecinoties, vai audumam nav 

kroku un vai zem tā nav iesprostots gaiss. 

12 Iekšējam stūrim pārliecinieties, vai starp auduma 

locījumiem ir šķidruma slānis. 

13 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

virskārtu uz piesātinātā stiegrošanas auduma. 

14 Noņemiet lentu, pirms sistēma sacietē. 

 
Auduma griezumi ārējam stūrim 
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PAAUGSTINĀJUMI 

Visi savienojumi pie vertikālajām un horizontālajām 

virsmām jānostiprina ar Sealoflex Ultima stiegrošanas 

audumu. 

Kaut arī stiegrošanas audumu var uzklāt tieši no ruļļa, 

noteiktos apstākļos, piemēram, nelīdzenu virsmu vai vēja 

gadījumos, ieteicams sagriezt audumu vieglāk 

izmantojamos garumos. 

1 Uzlieciet lentu pie vertikālās virsmas vismaz 160 mm 

virs horizontālās virsmas un pie horizontālās virsmas 

vismaz 110 mm no vertikālās virsmas pamatnes. 

2 Nogrieziet stiegrošanas auduma strēmeli 

vajadzīgajā garumā. 

3 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas 

pārklājuma pamatkārtu uz vertikālajām un 

horizontālajām zonām. 

4 Novietojiet stiegrošanas audumu vismaz 150 mm uz 

augšu no horizontālās virsmas uz vertikālās virsmas 

un iespiediet leņķī pie pamatnes. 

5 Izmantojot rullīti vai otu, iestrādājiet audumu 

pamatkārtā, pārliecinoties, vai audumam nav 

kroku un vai zem tā nav iesprostots gaiss. 

6 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

virskārtu uz piesātinātā stiegrošanas auduma. 

7 Noņemiet lentu, pirms sistēma sacietē. 
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CAURUĻU IEEJAS 

Visas cauruļu ieejas tiek dubulti nostiprinātas, izmantojot 

divus Sealoflex Ultima stiegrošanas auduma gabalus. 

Pirmais auduma gabals ir jāsagriež platumā, kas ir vismaz 

150 mm līdz caurules vertikālajai virsmai no horizontālās 

virsmas un vismaz 75 mm no caurules pamatnes uz 

horizontālās virsmas. 

1 Nogrieziet stiegrošanas audumu garumā, kas par 

50 mm pārsniedz caurules apkārtmēru, lai varētu 

izveidot pārlaidumu. 

2 Izmēriet un uzzīmējiet līniju 75 mm no auduma 

malas. 

3 Veiciet griezumus ik pēc 20–30 mm no auduma 

malas līdz līnijai. 

4 Uzlieciet lentu pa caurules perimetru vismaz 

160 mm no horizontālās virsmas; ar lentu uzlieciet 

kvadrātu vismaz 10 mm aiz auduma slokšņu garuma. 

5 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas 

pārklājuma pamatkārtu uz vertikālajām un 

horizontālajām zonām. 

6 Ievietojiet stiegrošanas auduma vienlaidu daļu (kuras 

platums būs vismaz 150 mm) pamatkārtā uz caurules 

virsmas un stiegrošanas auduma “pirkstu griezumus” 

horizontālās virsmas pamatkārtā ap cauruli, kā 

parādīts. 

7 Nodrošiniet, lai audums būtu “cieši” pie vertikālā 

un horizontālā savienojuma un būtu šķidruma slānis 

starp auduma pārlaidumu. 

8 Izmantojot rullīti vai otu, iestrādājiet audumu 

pamatkārtā, pārliecinoties, vai audumam nav 

kroku un vai zem tā nav iesprostots gaiss. 

Otrs auduma gabals ir jāsagriež kvadrāta formā ar malām, 

kas pēc garuma ir vienādas ar caurules diametru + 

“pirkstu griezumu” garumu + 10 mm. (Vai arī divi auduma 

gabali jāsagriež tā, lai tie ietu ap cauruli, veidojot 75 mm 

pārlaidumu. 
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Ja tiek izmantots viens auduma gabals: 

1 Novietojiet audumu caurules centrā un uzzīmējiet apli 

ap perimetru. 

2 Izgrieziet šo apli. 

3 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

kārtu uz piesātinātā stiegrošanas auduma uz 

horizontālās virsmas. 

4 Novietojiet audumu virs caurules un piespiediet 

lejup uz horizontālās virsmas. 

5 Izmantojot rullīti vai otu, iestrādājiet audumu 

pārklājumā, pārliecinoties, vai audumam nav kroku un 

vai zem tā nav iesprostots gaiss. 

6 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas 

pārklājuma virskārtu uz piesātinātā auduma ap visu 

detaļas zonu. 

7 Noņemiet lentu, pirms sistēma sacietē. 

 

Auduma griezumi cauruļu ieejām 
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IEKŠĒJĀS LIETUS ŪDEŅU IZVADES 

Pirms Sealoflex Ultima sistēmas uzklāšanas uz esošās 

iekšējās lietus ūdeņu izvades noņemiet visus lapu režģus 

vai pārsegus un nolieciet tos malā. Notīriet no izvades 

visus gružus vai aizsprostojumus. Visi izvades 

bojājumi ir attiecīgi jāsalabo. 

Uzklājot Ultima sistēmu uz izvades, nodrošiniet, lai 

netiktu traucēta drenāža. 

Visas iekšējās lietus ūdeņu izvades ir dubultā 

nostiprinātas, izmantojot divus Sealoflex Ultima 

stiegrošanas auduma gabalus. 

Pirmais auduma gabals ir jāsagriež vismaz 125 mm 

platumā, lai tas iesniegtos vismaz 50 mm izvadē un 

vismaz 75 mm no izvades augšas uz horizontālās virsmas. 

1 Nogrieziet stiegrošanas audumu garumā, kas par 

50 mm pārsniedz caurules apkārtmēru, lai varētu 

izveidot pārlaidumu. 

2 Izmēriet un uzzīmējiet 75 mm līniju no auduma 

malas. 

3 Veiciet griezumus ik pēc 20–30 mm no auduma 

malas līdz līnijai. 

4 Uzlieciet ar lentu kvadrātu ap izvadi vismaz 

10 mm aiz “pirkstu griezumiem”. 

5 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

pamatkārtu ap izvadi un vismaz 60 mm uz leju 

izvades iekšpuses virsmā. 

6 Ievietojiet stiegrošanas auduma vienlaidu daļu (kuras 

platums būs vismaz 50 mm) pamatkārtā uz izvades 

iekšējās virsmas un stiegrošanas auduma “pirkstu 

griezumus” pamatkārtā ap izvadi, kā parādīts. 

7 Nodrošiniet, lai audums būtu “cieši” pie vertikālā 

un horizontālā savienojuma un būtu šķidruma slānis 

starp auduma pārlaidumu. 

8 Izmantojot rullīti vai otu, iestrādājiet audumu 

pamatkārtā, pārliecinoties, vai audumam nav 

kroku un vai zem tā nav iesprostots gaiss. 
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Otrs auduma gabals ir jāsagriež kvadrāta formā ar malām, 

kas pēc garuma ir vienādas ar izvades diametru + “pirkstu 

griezumu” garumu + 10 mm. 

1 Novietojiet audumu virs izvades centra un 

uzzīmējiet apli ap perimetru. 

2 Salokiet auduma apli uz pusēm un veiciet vairākus 

griezumus zvaigznes formā no diametra centra līdz 

marķētajai līnijai, kā parādīts. 

3 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

kārtu uz piesātinātā stiegrošanas auduma uz izvades 

iekšējās virsmas un ap izvadi virs piesātinātajiem 

“pirkstu griezumiem”. 

4 Novietojiet audumu virs izvades un iespiediet 

“zvaigžņu griezumus” lejup uz piesātinātā auduma 

uz izvades iekšējās virsmas. 

5 Izmantojot rullīti vai otu, iestrādājiet audumu 

pārklājumā, pārliecinoties, vai audumam nav kroku un 

vai zem tā nav iesprostots gaiss. 

 
 

 
Auduma griezumi izvadei 

6 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas 

pārklājuma virskārtu uz piesātinātā auduma ap visu 

detaļu zonu. 

7 Noņemiet lentu, pirms sistēma sacietē. 

8 Kad sistēma pilnīgi sacietē, uzlieciet atpakaļ lapu 

režģus vai pārsegus. 

 
 
 
 

Izvades diametrs + 250 mm 

 

 
150 mm (apmēram) 

 
 

50 mm 
Izvades 

diametrs 

+ 20 mm 

 
vismaz 50 mm 

izvadē 
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JUMTA GAISMAS 

Visiem jumta gaismu stūriem jābūt dubulti nostiprinātiem 

ar Sealoflex Ultima stiegrošanas audumu. 

1 Aplieciet lentu ap jumta gaismas paaugstinājumu 

vismaz 160 mm no jumta gaismas pamatnes un ap 

visu jumta gaismu vismaz 120 mm no jumta gaismas 

malas. 

2 Izgrieziet apļus no stiegrošanas auduma apmēram 

150 mm diametrā. 

3 Salokiet divām kārtām un nogrieziet gar vienu locījumu 
līdz centram. 

4 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

pamatkārtu uz zonas ap katru stūri un ievietojiet apļus 

pamatkārtā, kā parādīts. 

5 Izmantojot rullīti vai otu, iestrādājiet auduma gabalus 

pamatkārtā, pārliecinoties, vai audumam nav kroku 

un vai zem tā nav iesprostots gaiss. 

6 Nogrieziet stiegrošanas auduma divus gabalus tā, 

ka tie pagarinās 75 mm ap katru stūri, kā parādīts. 

7 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

pamatkārtu uz vertikālajām un horizontālajām 

vietām ap jumta gaismas priekšpusi un katru stūri, 

noklājot jau uzstādītos piesātinātā stiegrošanas 

auduma apļus. 

8 Veiciet 100 mm garus griezumus 75 mm no 

auduma malas, kā parādīts. 

9 Novietojiet stiegrošanas audumu 10 mm zem lentas 

jumta gaismas paaugstinājuma priekšpuses, iespiediet 

leņķī pie pamatnes un novietojiet audumu atpakaļ ap 

katru stūri, kā parādīts. 

10 Izmantojot rullīti vai otu, iestrādājiet audumu 

pamatkārtā, pārliecinoties, vai audumam nav 

kroku un vai zem tā nav iesprostots gaiss. 

11 Atkārtojiet procesu jumta gaismas aizmugurē. 

12 Nogrieziet vēl divus stiegrošanas auduma gabalus 

tieši jumta gaismas paaugstinājuma garumā katrā 

pusē. 

13 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

pamatkārtu uz vertikālajām un horizontālajām 

zonām ap vienu jumta gaismas pusi, noklājot jau 

uzstādīto piesātināto stiegrošanas audumu. 

14 Novietojiet stiegrošanas audumu vismaz 10 mm zem 

lentas uz jumta gaismas paaugstinājuma, iespiediet 

leņķī pie pamatnes un uz jumta dēļiem. 

15 Izmantojot rullīti vai otu, iestrādājiet audumu 

pamatkārtā, pārliecinoties, vai audumam nav 

kroku un vai zem tā nav iesprostots gaiss. 

16 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

virskārtu uz piesātinātā stiegrošanas auduma. 

17 Atkārtojiet procesu jumta gaismas otrā pusē. 

18 Noņemiet lentu, pirms sistēma sacietē. 
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Ievērojiet! 

 Uz jumta gaismām ar slīpām pamatnēm jāveic divi 

griezumi stiegrošanas auduma priekšējo un 

aizmugurējo gabalu galos, lai paaugstinājuma leņķus 

pielāgotu, kā parādīts 

 Mērot stiegrošanas auduma sānu gabalus, to garumam 

jābūt jumta gaismu pamatnes garumā. Kad šie gabali ir 

novietoti Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

pamatkārtā, tos var pa līniju nogriezt no stūra 

pamatmalas līdz stūra paaugstinājuma malai, kā 

parādīts. 

 

Auduma griezumi jumta gaismai 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nogrieziet 
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PĀRSEGA SATEKNES 

Esošās sateknes 

Sateknes (atkarībā no esošo skārda satekņu stāvokļa) 

jāpaceļ, lai atsegtu paaugstinājuma virsmu zem tām. 

Sealoflex Ultima sistēma tiek uzstādīta pie 

paaugstinājuma detaļas. 

Pirms satekņu apgriezto vāku novietošanas atpakaļ 

pārliecinieties, vai sistēma ir pilnīgi sacietējusi. 

Jaunas sateknes 

Pirms Sealoflex Ultima sistēmas uzklāšanas izgrieziet 

25 mm dziļas gropes visos paaugstinājumos. 

Gropēm jābūt vismaz 150 mm virs jumta virsmas. 

Ja pastāv mitruma izolācijas kārta (DPC), kas atrodas 

mazāk nekā 150 mm virs jumta virsmas, ieteicams jaunu 

DPC uzstādīt nepieciešamajā augstumā. 

Sealoflex Ultima sistēma tiek uzstādīta pie 

paaugstinājuma detaļas, un tai ir jābeidzas vienā līmenī 

ar gropes apakšējo malu. 

Uzstādiet gropēs skārda vai skārda aizstājēja segto 

satekni. 

Nogrieziet, savienojiet un apstrādājiet jauno satekni 

atbilstoši ražotāja instrukcijām. 

LAUKUMA ZONA 

Uzklājiet “mitru uz mitra”, visu membrānu uzklājot vienā 

procesā. 

1 Uzlieciet Sealoflex Ultima stiegrošanas auduma rulli 

līdzenās zonas sākumā, nodrošinot tā pareizu 

salāgošanu. 

2 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas 

pārklājuma pamatkārtu zonā, kas atrodas ruļļa 

priekšpusē. 

3 Velciet rulli uz savu pusi pāri pamatkārtai. 

4 Izmantojot rullīti, iestrādājiet audumu pamatkārtā, 

pārliecinoties, vai audumam nav kroku un vai zem 

tā nav iesprostots gaiss. 

5 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

virskārtu uz piesātinātā stiegrošanas auduma, 

nodrošinot vienmērīgu pārklājumu. 

6 Uzklājiet pamatkārtu zonai ruļļa priekšpusē. 

7 Velciet rulli uz savu pusi un atkārtojiet iepriekš 

aprakstīto procesu. 

8 Kad sasniedzat līdzenās zonas galu, uzmanīgi 

nogrieziet stiegrošanas audumu taisnā līnijā un 

pārliecinieties, vai audums ir pilnībā piesātināts ar 

pamatkārtu un virskārtu. 

9 Novietojiet auduma rulli blakus uzstādītajai zonai ar 

vismaz 75 mm pārlaidumu, parūpējoties, lai tas būtu 

pareizi salāgots. 

10 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas 

pārklājuma pamatkārtu zonā, kas atrodas ruļļa 

priekšpusē. 

11 Velciet auduma rulli uz savu pusi pāri pamatkārtai. 

12 Izmantojot rullīti, iestrādājiet audumu pamatkārtā, 

pārliecinoties, vai audumam nav kroku un vai zem 

tā nav iesprostots gaiss. 

13 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

virskārtu uz piesātinātā stiegrošanas auduma un 

izklājiet pārlaidumu. 

14 Uzklājiet pamatkārtu zonai ruļļa priekšpusē. 

15 Velciet rulli uz savu pusi un atkārtojiet iepriekš 

aprakstīto procesu. 

16 Kad visa zona ir pabeigta, ļaujiet sistēmai sacietēt. 
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BMI Group 

5th Floor 

20 Air Street, 

Londona, 

W1B 5AN, 

Apvienotā 

Karaliste 

+44 (0) 203 757 1900 

info.group@bmigroup.com 
 

bmigroup.com 

 
Standard Industries uzņēmums BMI Group ir lielākais plakano un slīpo jumtu 

segumu un hidroizolācijas risinājumu ražotājs Eiropā. Uzņēmumam ir 

128 ražotnes un darbības vietas Eiropā, kā arī Āzijā un Dienvidāfrikā, kā arī 

vairāk nekā 165 gadu pieredze darbības atbalstam. Vairāk nekā 

9500 darbinieku klientiem nodrošina produkciju no pārbaudītiem zīmoliem, 

piemēram: Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, 

Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer un Wolfin. BMI Group 

galvenā mītne ir Londonā. 

 

Uzziniet vairāk šeit: www.bmigroup.com. 
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http://www.bmigroup.com/

