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Sealoflex Ultima 
EP1 grunts 
Sealoflex Ultima EP1 grunts ir vienkomponenta ūdens bāzes 
mazas viskozitātes grunts. Tas ir Sealoflex Ultima sistēmas komponents. 

 
 

 

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA 

 Lai veicinātu Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma saķeri ar PVC 
membrānām, apstrādāta un neapstrādāta koka un stiklšķiedras 
materiāliem. 

 

VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

Pirms Sealoflex Ultima EP1 grunts uzklāšanas nodrošiniet, lai virsma 
būtu tīra, sausa un nebojāta. Virsmas temperatūrai jābūt virs 5 °C un 
3 °C virs rasas punkta. (Skatiet rasas punkta aprēķināšanas tabulu 
Sealoflex Ultima uzstādīšanas rokasgrāmatā). 

Neklājiet, ja tūlīt gaidāms lietus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*      Uz gludām virsmām. 

**    23 °C temperatūrā un 50 % relatīvā mitruma apstākļos. 

*** No ražošanas datuma neatvērtās oriģinālajās tvertnēs, kas glabātas 5–20 °C 

temperatūrā. 

UZKLĀŠANAS INSTRUKCIJAS 

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 litri/m²; tas var pieaugt atkarībā no 
virsmas struktūras. 

4 Pirms Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma uzklāšanas 
ļaujiet gruntējumam pilnīgi nožūt. 

Ievērojiet: Sealoflex Ultima EP1 grunts pēc uzklāšanas ir pienbalta. Pēc 
gruntējuma nožūšanas tā kļūst caurspīdīga, piešķirot virsmai “spīdīgu” 
izskatu. Ja “spīdums” nav redzams, uzklājiet papildu kārtu, pagaidiet, 
līdz tā nožūst, un vēlreiz pārbaudiet virsmu. Tikai, kad virsma izskatās 
spīdīga, tā ir gatava uzņemt Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājumu. 

Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājums ir jāuzklāj uz nogruntētās 
virsmas 8 dienu laikā kopš uzklāšanas. Ja tas tiek atstāts ilgāk, virsma 
jāgruntē atkārtoti. 

 
 
 
 
 
 

 

  

PRODUKTA DATI  

Tvertnes izmērs 5 litri vai 15 litri 

Forma Šķidrums 

Patēriņš 0,1 litri uz m2
 

Virsmas temperatūras 

ierobežojumi 

Virs 5 °C 
(un 3 °C virs rasas punkta) 

CIETĒŠANAS ĪPAŠĪBAS 

Izlietošanas laiks / 

darbspējas periods 

 

60 minūtes** 

Lietusdrošs 20 minūtes** 

Staigāšana/atkārtota 

uzklāšana 

30 minūtes** 

Uzglabāšanas ilgums 12 mēneši*** 

Krāsa Pienbalta 
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TĪRĪŠANA 

Uzreiz pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. 
 

KVALITĀTES 
NODROŠINĀŠANA 

Sealoflex Ultima EP1 gruntējums 
tiek piegādāts saskaņā kvalitātes 
pārvaldības sistēmu, ko atbilstoši 
ISO 9001: 2000 
apstiprinājis BSI Quality Assurance. 

 

UZGLABĀŠANA 

 

 

QMS: Q5556 

Tvertnes jāglabā uz līdzenas virsmas vietā, kur nav tiešu saules staru, 
un temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C. Sargājiet no aizdegšanās avotiem, 
tostarp kontrollampiņām un dzirkstelēm. Uzglabāšanas laiks 
neatvērtās oriģinālajās tvertnēs ir 12 mēneši no ražošanas datuma. 
Atvērtas tvertnes pēc lietošanas atkal jānoblīvē. 

 

VESELĪBA UN DROŠĪBA 

Informāciju par transportēšanu, apstrādi, glabāšanu un utilizāciju 
skatiet Drošības datu lapā un tvertnes marķējumā. Jāievēro visi 
ieteikumi un brīdinājumi. 

 

TEHNISKIE PAKALPOJUMI 

Speciālistu ieteikumi un projektēšanas norādes visos jautājumos, kas 
attiecas uz Sealoflex Ultima sistēmu, ir brīvi pieejamas no mūsu 
tehnisko pakalpojumu komandas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMI Group 

5th Floor 
20 Air Street 
London 
W1B 5AN 

+44 (0) 203 757 1900 

Mēs esam apņēmušies pastāvīgi paplašināt un uzlabot savu produktu 
klāstu. Mēs paturam tiesības mainīt savu produktu 
specifikācijas. Mēs paturam tiesības labot visas tipogrāfiskās vai 
pārrakstīšanas kļūdas un izlaidumus. Lai iegūtu jaunāko informāciju, 
sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu. 

 

bmigroup.com 


