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Sealoflex Ultima 
hidroizolācijas pārklājums 

Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājums ir šķīdinātājus nesaturošs 

vienkomponenta modificēts poliuretāna pārklājums, kas ir tvaiku caurlaidīgs un 

mitrumizturīgs. Tas ir noturīgs pret UV un 100 % nebīstams. Tas ir 

Sealoflex Ultima sistēmas komponents. 

 

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA 

Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājums veido pastiprinātu, pilnīgi 

sasaistītu hidroizolācijas membrānu, ja to lieto kopā ar Sealoflex Ultima 

stiegrošanas audumu. Tas ir piemērots dažādiem pielietojumiem jaunas 

būvniecības un restaurācijas projektos, arī kā pilnīgs jumta hidroizolācijas 

risinājums vai detalizēts risinājums kombinācijā ar bitumena un 

sintētiskajām hidroizolācijas membrānām. 

Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājumu var izmantot arī kā 

aizsargpārklājumu virs esošas hidroizolācijas virsmas. Šajā pielietojumā 

Sealoflex stiegrošanas audums tiek uzklāts tikai jumta detaļām un 

padziļinājumiem, iekļaujot šuves uz metāla jumtiem. 

Sealoflex Ultima sistēma iztur nelielu staigāšanu. Ja nepieciešama 

papildu virsmas aizsardzība, Sealoflex Ultima pretslīdēšanas celiņu 

sistēma tiek uzklāta uz hidroizolācijas membrānas. 
 

PATĒRIŅŠ 

Lai sasniegtu 2,1 mm membrānas biezumu, jāizlieto vismaz 3,2 kg/m² 

Ultima hidroizolācijas pārklājuma. 

Lai sasniegtu 1,5 mm membrānas biezumu, jāizlieto vismaz 2,2 kg/m² 

Ultima hidroizolācijas pārklājuma. 

Lai to izmantotu kā aizsargpārklājumu, ieteicams vismaz 1,0 kg/m² 

patēriņš plašās zonās un 2,2 kg/m² detaļu vietās. 

Ievērojiet: patēriņš var pieaugt uz strukturētām vai nelīdzenām 

virsmām. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      Uz gludām virsmām. 

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

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

temperatūrā. 

VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

Skatiet Sealoflex Ultima sistēmas komponentu tabulu, lai atlasītu 

pamatnei piemēroto Sealoflex Ultima grunti. 

Pirms Ultima hidroizolācijas pārklājuma uzklāšanas nodrošiniet, lai 

virsma būtu tīra, sausa un nebojāta, virsmas temperatūra 0–40 °C un 

3 °C virs rasas punkta. (Skatiet rasas punkta aprēķināšanas tabulu 

Sealoflex Ultima uzstādīšanas rokasgrāmatā). 

 

 

  

PRODUKTA DATI   

Tvertnes izmērs 5 litri vai 15 litri  

Forma Šķidrums  

 
 

 
Patēriņš 

 

 
Standarta membrāna: 

2,2 kg/m²* 

(1,5 l/m²) 

Premium membrāna: 

3,2 kg/m²* 

(2,1 l/m²) 

Aizsargpārklājums: 

1 kg/m² 

(0,7 l/m²) 

Virsmas 

temperatūras 

ierobežojumi 

No 0 °C līdz 40 °C 

(un 3 °C virs rasas punkta) 

CIETĒŠANAS ĪPAŠĪBAS  

Izlietošanas laiks / 

darbspējas periods 

 

60 minūtes** 
 

Lietusdrošs 20 minūtes**  

Staigāšana/atkārtota 

uzklāšana 

4–8 stundas**  

Pilnīgi sacietējis 72 stundas**  

Uzglabāšanas ilgums 12 mēneši***  

Krāsa Pelēka un balta  
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UZKLĀŠANAS 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 nav redzami gaisa burbuļi. 

Zemā temperatūrā šķidrums var sabiezēt, ietekmējot tā patēriņu. 

Tāpēc pirms tvertņu nogādāšanas darba vietā ieteicams tos glabāt 

istabas temperatūrā. 

Oriģinālajā tvertnē palikušo materiālu var izmantot atkārtoti, ja tiek 

stingri uzlikts vāks un nav beidzies produkta glabāšanas termiņš. 

Atkārtoti atverot tvertni, noņemiet visu plēvi, kas var būt izveidojusies 

uz virsmas, un samaisiet kā norādīts iepriekš. 

VIRSĒJAIS PĀRKLĀJUMS 

Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma papildu kārtas var uzklāt 

jebkurā brīdī pēc sākotnējās uzstādīšanas bez īpašas sagatavošanas, ja 

virsma ir tīra, sausa un virsmas temperatūras robežās. 
 

TĪRĪŠANA 

Nesacietējušo materiālu var noņemt no instrumentiem ar 

minerālspirtiem. Sacietējuši materiāli jānoņem mehāniski. 
 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Sealoflex Ultima sistēma tiek piegādāta 

saskaņā kvalitātes pārvaldības sistēmu, ko 

atbilstoši ISO 9001: 2000 

apstiprinājis BSI Quality Assurance. 

Neklājiet, ja tūlīt gaidāms lietus.  

UZGLABĀŠANA 

QMS: Q5556 

UZKLĀŠANAS METODE 

Hidroizolācijas membrāna 

Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājums tiek uzklāts 

nepārtrauktā secībā — pamatkārta, stiegrojuma audums un 

virskārta; šo procesu sauc par “mitru uz mitra”. 

1 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma pamatkārtu 

uz sagatavotās pamatnes (apmēram divas trešdaļas no kopējā 

patēriņa daudzuma). 

2 Ievietojiet Sealoflex Ultima stiegrošanas audumu pamatkārtā, 

pārliecinoties, vai audumam nav kroku un vai zem tā nav 

iesprostots gaiss. 

3 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma 

virskārtu uz piesātinātā auduma (apmēram vienu trešdaļu no 

kopējā patēriņa daudzuma). 

4 Ļaujiet sacietēt. 
 

Aizsargpārklājums 

1 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma pamatkārtu 

uz sagatavotās pamatnes (apmēram divas trešdaļas no kopējā 

patēriņa daudzuma). 

2 Izmantojiet Sealoflex Ultima stiegrošanas audumu pie jumta detaļām, 

ievietojot to pamatkārtā un pārliecinoties, vai audumam nav kroku un 

vai zem tā nav iesprostots gaiss. 

3 Uzklājiet Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma vienu 

kārtu visai zonai, iekļaujot piesātināto audumu pie detaļām, 

ieteicamajā patēriņa daudzumā. 

4 Ļaujiet sacietēt. 

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 


