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Enduroflex 
QuickSeal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BMI Icopal hidroizolējošās masas ir produktu grupa, kurā 

ietilpst daudzveidīgi, šķidri, uzklājami produkti, kas 

paredzēti lietošanai ārpus telpām. Ar tiem var ātri un 

uzticami izveidot hidroizolāciju gan virsmām, gan 

sarežģītām formām. Hidroizolējošās masas veido 

vienmērīgu virsmu bez šuvēm. Ar tām būs viegli izveidot 

hidroizolāciju arī sarežģītās vietās, piemēram, pie cauruļu 

atverēm, jumta logiem, sliekšņiem, balkoniem un terasēm. 

 
Icopal hidroizolējošo masu grupā ietilpst četri produkti: 

Profi-Dicht, Faserfix, Enduroflex un QuickSeal. Piemērotākā 

produkta izvēle būs atkarīga no pielietošanas vietas, 

izmantošanas veida un pamata materiāla. Visi produkti ir 

ilgtspējīgi risinājumi, kas bez īpašas apstrādes izturēs slodzi 

ārpus telpām. 

 
Vienkārša un uzticama hidroizolācija bez 
šuvēm 

Arvien biežāk uz jumta tiek izveidotas dažādas atveres un 

uzstādītas papildu detaļas, piemēram, saules paneļi. 

Sarežģīto detaļu lietojuma pieaugums izvirza hidroizolācijai 

augstākas prasības nekā iepriekš, un detaļu apstrāde, 

izmantojot tradicionālās metodes, var aizņemt pārsteidzoši 

daudz laika. Ar BMI Icopal hidroizolācijas masām iespējams 

ātri un pilnībā bez šuvēm izveidot drošu un ilgtspējīgu 

hidroizolāciju. Apstrādātā vieta vienmēr būs bez šuvēm, un 

tās stāvokli būs viegli novērtēt apskatot. 

 

 

 

 

Noskaties 
video (somu 
val.) 

 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

  
Profi-Dicht 

 
 
 
 
Faserfix 

  

  

Enduroflex 

 
 

 
QuickSeal 

Ieteicamā 
pielietojuma vieta 

Atveres 
Sarežģītas detaļas 

Atveres 
Īpaši sarežģītas detaļas 
Aizpildīšana 

Plašas virsmas 
Sarežģītas detaļas 

Atveres 
Sarežģītas detaļas 
Labošana 

Sacietēšanas laiks 
izveido plēvi/pilnībā 

Lietusizturīga: 
apt. 30 min. +20 °C 
Pilnībā: apt. 12 h +20 °C 

Lietusizturīga: 
apt. 30 min. +20 °C 
Pilnībā: apt. 12 h +20 °C 

Plēve: 2–4 h +20 °C 
Pilnībā: 48 h +20 °C 

Lietusizturīga: 
2–4 h +20 °C 
Pilnībā: 48 h +20 °C 

Izmantošanas 
temperatūra 

Vides temperatūra: 
–5°C…+50 °C 

Vides temperatūra: 
0°C…+45 °C 

Vides temperatūra: 
0°C…+45 °C 

Vides temperatūra: 
0°C...+45 °C 

Aptuvenais patēriņš apt. 3 kg/m2 

atkarībā no 
pamatnes 
materiāla 

apt. 3 kg/m2 

atkarībā no 
pamatnes 
materiāla 

apt. 2 kg/m2 

atkarībā no 
pamatnes 
materiāla 

apt. 3 kg/m2 

atkarībā no 
pamatnes 
materiāla 

Izmantošanas veids 2 komponentu 2 komponentu 1 komponenta 1 komponenta 

Masas krāsa Pelēka 
 

Pelēka 
 

Pelēka 
 

Melna 
 

Speciālās īpašības Ātra 
Izturīga pret nodilumu 
Zema lietošanas 
temperatūra 

Nav nepieciešams 
strukturējošais audums 

Netoksiska, bez 
smaržas Viegli 
uzklājama Mazi 
zudumi Uzreiz 
ūdensizturīga 
Ugunsdroša 
Atbilst M1 iekštelpu klasei 

Netoksiska, bez 
smaržas  

Labi turas pie 
vertikālām virsmām 
Ugunsdroša 

Piemērotās virsmas Akmens, metāli, bitumena 
loksnes  

Grunts: betonam un kokam 

Akmens, metāli, bitumena 
loksnes  

Grunts: betonam un kokam 

Akmens, betons, koks, 
metāli, stikls, bitumena 
loksnes 
Grunts: PVC, gumijām 

Akmens, betons, koks, metāli, 
bitumena loksnes 

Komponenti 
 

 

Pamatmasa, kurā 
iejauc katalizatoru 
Katalizatora 
patēriņš 
4–6 maisiņi / 10 kg 

 

 

Pamatmasa, kurā 
iejauc katalizatoru 
Katalizatora patēriņš 
2–3 maisiņi / 5 kg 

 

 

Pamatmasa 
6 kg / 22,5 kg 

 

 

Pamatmasa 
4 kg 

  

 

Profi-Dicht grunts 
Katalizatora 
patēriņš 
3 maisiņi / 5 kg 

Profi-Dicht grunts 
Katalizatora patēriņš 
3 maisiņi / 5 kg 

 

 

Grunts 
4 kg 

 

 

Strukturējošs 
audums 

 
 

 

Strukturējošs 
audums  

0,26 × 50 m, 
1,05 × 50 m 

 

 

Katalizators 
(cietinātājs) 
100 g/maisiņš 

 

 

Strukturējošs 
audums  

0,3 × 15 m, 
0,3 × 92 m, 
1,0 × 30 m 

Produkts tiek pārdots 
iepakojumā, kurā ietilpst 

0,3 × 6 m strukturējoša 
auduma, ota un darba 
instrukcija 

  

 

Katalizators 
(cietinātājs)  

100 g/maisiņš 

 

 

 

Tīrīšanas 
līdzeklis  

5 l 

   

  

 

Tīrīšanas 
līdzeklis  

5 l 

    

  Darbarīku iepakojumā 
Ietilpst: 3 spaiņi, rullīša 
turētājs, 10 rullīši, 3 otas 
un šķēres 

    

 

 

! Produktus ieteicams uzglabāt sausā un vēsā vietā. Nereaģējušie produkti nedrīkst sasalt.   



Icopal® vedeneristemassat 
 

 
 

Darba metodes 
 

1 
 

 
 

2 
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Attīriet zonu no gružiem un putekļiem un 
izmantojiet tīrīšanas līdzekli. Gludas virsmas 
ieteicams noslīpēt, lai veicinātu masas 
pielipšanu. 

Vienmēr sagatavojiet strukturējošā auduma 
gabalus iepriekš. Griešanai izmantojiet asas 
šķēres, lai malas būtu pēc iespējas gludākas. 

Norobežojiet apstrādājamo zonu ar līmlenti, 
lai iegūtu pēc iespējas tīrāku rezultātu. 

 
4 

 
5 

 
6 

 

 

Vispirms labi samaisiet masu oriģinālajā 
traukā. Uzglabāšanas laikā sastāvdaļas var 
noslāņoties. Pēc lietošanas aizveriet trauku 
pēc iespējas agrāk, lai pāri palikusī masa 
saglabātos lietojama pēc iespējas ilgāk. 

Lietojot īpaši ātri cietējošo divkomponentu 
masu, tā ar katalizatoru jāsajauc atsevišķā 
traukā. Īsā reaģēšanas laika dēļ iesakām 
vienā reizē sajaukt tikai nelielu daudzumu 
masas. 

Masas uzklāšanai atkarībā no uzklāšanas 
vietas izmantojiet mazu rullīti vai otiņu. 
Atcerieties, ka siltā laikā masa ātri sāks žūt. 
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Visā apstrādes zonā uzklājiet vienmērīgi 
biezu masas slāni. Kārtīgi piespiediet 
audumu, lai tas iesūc masu visā zonas 
laukumā. 

Ja nepieciešams pārlaidums, ar Profi-Dicht 
tam jābūt 5 cm un Enviroflex un Quickseal — 
7 cm. 

Uzklājiet slāņus rūpīgi, lai starp tiem 
nepaliek gaiss. Virsējam slānim pilnībā 
jānosedz audums tā, lai auduma malas būtu 
labi pasargātas. 

 

 
10 

 
 

 
 

11 

 
 

12 

Pēc produkta uzklāšanas nekavējoties 
noņemiet līmlenti. 

Gatavajai virsmai varat pārbērt graudiņus 
vai to nokrāsot. Graudiņus iesaka uzklāt uz 
papildu masas slāņa pēc tam, kad nožuvis 
hidroizolācijas slānis. 

Divkomponentu masām ir svarīgi tās 
ievietot atkritumu konteinerā tikai tad, kad 
reaģēšana ir beigusies un masa atdzisusi. 
Neizreaģējusi divkomponentu masa vai 
katalizators ir grūti apstrādājami atkritumi. 
Citādi masu var izmest tāpat kā 
mājsaimniecības atkritumus. 

!Strādājot vienmēr atcerieties parūpēties par acu, roku un ķermeņa aizsardzību. Izmantojot 
divkomponentu masu, iesakām lietot arī respiratoru. 



Icopal® vedeneristemassat 
 

 
 

Iekšējie stūri 
 

1 2 
 

 

3 
 

 
 
 

Iekšējā stūra izolāciju uzsāciet, iegriežot 
audumā līdz pusei un salokot to tādā formā, 
ar kuru jums viegli strādāt. 

Kad esat uzklājis pamata masas slāni, 
iespiediet stūrī salocītā auduma vidu un 
vispirms piespiediet audumu vertikālajām 
virsmām. 

Pēc tam piespiediet horizontālajām 
virsmām tā, lai stūrī auduma slāņi pārklājas. 
Starp abiem slāņiem uzklājiet masu. 

Ārējie stūri 

1 

 
 

2 
 

 

 
 

3 
 

 
Ārējā stūra veidošanu uzsāciet, veicot tādu 
pašu iegriezumu kā iekšējam stūrim. No 
četrstūraina gabaliņa izgrieziet arī daļu, kas 
nosegs stūra horizontālo virsmu. 

Kad uzklāts pamata slānis, pāri stūrim 
uzklājiet audumu, sākot ar vertikālajām 
virsmām. 

Visbeidzot pārklājiet audumu neapsegtajai 
stūra horizontālajai virsmai. Starp audumu 
kārtām jāuzklāj masa. Četrstūrainas atveres 
apstrādā atbilstoši šim principam. 

Ārējie stūri ar līsti 

1 

 

 
2 

 

 

 
3 

Ārējā stūrī, kur izmantota līste, audumu 
uzklājiet tā, lai līstes gali stūrī paliek 
redzami. 

Ar nākamo gabaliņu noklājiet līstes galus. 
Starp auduma kārtām uzklājiet masu. 

Pēdējo gabaliņu ieklājiet tāpat kā ārējam 
stūrim bez līstes. Starp auduma kārtām 
uzklājiet masu. 

Apaļas atveres 

1 

 

 
2 

 

 

 

 
3 

 

Apaļas atveres blīvēšanu sāk ar pamatnes 
un caurules detaļu piegriešanu. Caurules 
daļā, kas tiks vēl pārklāta, veic iegriezumus. 
Pamatnes daļā caurumam jābūt nedaudz 
lielākam par caurules diametru. 

Kad uzklāta pamata masas kārta, vispirms 
aplieciet audumu ap cauruli. Starp auduma 
kārtām uzklājiet masu Pēc tam izklājiet 
iegrieztās sloksnītes uz horizontālās masas 
un pārklājiet ar masu. 

Beigās uzklājiet audumu uz horizontālās 
virsmas. Uzmaniet, lai zem auduma nepaliek 
gaiss. 

BMI Latvija 
Tīraines iela 1 
LV-1058, Rīga 

T: +371 28 232 284 

E-pasts: jumts@bmigroup.com 

www.bmilatvija.lv  


