Produktu pielietošanas tabula

Konsultanti

Inovatīvi būvniecības materiāli

Izolējošo pārklājumu izvēles noteikumi

BD1K

BD2K

BAT

MDS

Iekštelpās

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Ēku ārpusē

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Produkts

BD2KW

FDS 1K

FDS 2K

FDF

Īpašības

Iespēja uzklāt plāksnītes uz
izolējošā pārklājuma
Līmes putupolistirola
aizsargplākšņu līmēšanai

▲

▲

▲

Pamatnes
Mitras pamatnes

○

○

○

○

▲

▲

▲

Betons

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Dzelzsbetons

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Cementa apmetums

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Ķieģeļu siena

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Akmens siena

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Cementa klons

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Ģipškartona plāksne

▲

▲

▲

Esošais keramikas klājums

▲

▲

▲

Vannas istabas, tualetes,
dušas kabīnes

▲

▲

▲

Balkoni, terases

▲

▲

www.quick-mix.pl

Telpas:

▲

▲

▲

▲

Baseini, rezervuārs

▲

▲

○

▲

▲

▲

○

○

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Lentveida pamati, pamata pēdas

▲

▲

▲

▲

Pazemes garāžu pārsegumi

▲

▲

▲

Grunts mitrums

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Bezspiediena ūdens

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Pagraba sienas no ārpuses
Pagraba sienas no iekšpuses

1 – mob. tālr. + 48 695 168 864
2 – mob. tālr. + 48 603 769 966
3 – mob. tālr. + 48 695 250 867
4 – mob. tālr. + 48 695 250 877
5 – mob. tālr. + 48 601 927 273
6 – mob. tālr. + 48 601 864 635
7 – mob. tālr. + 48 693 315 273
8 – mob. tālr. + 48 609 666 776
9 – mob. tālr. + 48 601 880 118
10 – mob. tālr. + 48 609 446 009
11 – mob. tālr. + 48 603 393 918
12 – mob. tālr. + 48 605 208 628
13 – mob. tālr. + 48 695 250 913
14 – mob. tālr. + 48 695 168 828
15 – mob. tālr. + 48 609 446 088
16 – mob. tālr. + 48 695 251 014
17 – mob. tālr. + 48 695 250 961
18 – mob. tālr. + 48 609 757 353
19 – mob. tālr. + 48 695 251 827

▲
○
○

Ūdens slodze:

Ūdens zem spiediena
Pamatnes gruntēšana ar:

Eksplikācija:

▲ ieteicams

▲

▲

▲

BAT/
BGR

BAT/
BGR

BSG

▲
BAT
+ ūdens

▲

▲

UG

UG

○ alternatīva

PIEZĪME.
Bukletā iekļauta galvenā informācija par produktiem, kuriem jābūt piemērotiem konkrētiem apstākļiem objektā. Uzklāšana slaikā
jāievēro ieteikumi, kas iekļauti aktuālajā produktu tehniskajā kartē, kuras ir pieejamas interneta mājas lapā www.quick-mix.pl
,www.colortex.lv

quick-mix Sp. z o.o.

Būvju hidroizolācija
Izolācija zem flīzēm

Pārdošanas nodaļa:
tālr. + 48 71/ 392 72 11
+ 48 71/ 392 72 15
+ 48 71/ 392 78 50
fakss: + 48 71/ 392 72 24
e–pasts: sprzedaz@quick–mix.pl

Uzņēmuma juridiskā adrese:
ul. Brzegowa 73
57–100 Stšelina (Strzelin)
tālr.
+ 48 71/ 392 72 20
fakss: + 48 71/ 392 72 23
e–pasts: info@quick–mix.pl

▲

UG
Oficiālais dīleris Latvijas teritorijā:
SIA Colortex
Tirdzniecibas vieta: Sēļu iela 10, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālr. +371 67702535
Mob. tālr +371 26495031, +371 2830460.
E-pasts: info@colortex.lv

www.quick-mix.pl.
www.colortex.lv

Ražošanas uzņēmums:
ul. Nyska 73, 57–100 Stšelina (Strzelin)
ul. Opoczyńska 14, 96–200 Rava Mazovecka
(Rawa Mazowiecka)

quick–mix – LOBATHERM: 2013. februāris
ick–mix – LOBATHERM: 2013. februāris
–mix – LOBATHERM: 2013. februāris
mix – LOBATHERM: 2013. februāris
x – LOBATHERM: 2013. februāris
– LOBATHERM: 2013. februāris
LOBATHERM: 2013. februāris
OBATHERM: 2013. februāris
BATHERM: 2013. februāris
ATHERM: 2013. februāris
THERM: 2013. februāris
HERM: 2013. februāris
ERM: 2013. februāris
RM: 2013. februāris
M: 2013. februāris
2013. februāris
13. februāris
. februāris
februāris
bruāris
uāris
ris

Ziemas terases

Tehniskie un pārdošanas konsultanti:

Blīvējošie produkti
hidroizolācija

Starptautiskais būvniecības koncerns “Sievert”

Baustoffgruppe

Būvju hidroizolācija

Izolācija zem flīzēm

Pagraba pamatu sienu un grīdu hidroizolācija

Balkona un virszemes terases hidroizolācija

 Z 01 Cementa būvjava;
stūru noapaļošana;

Vannas istabu un mitru telpu hidroizolācija

 H 4 saķeres izveide.
ZE 04 vai B 03 cementa klons vai RA 20 vai RE 50
Pašizlīdzinošs materiāls.

 ZE 04 vai B 03 Cementa klons slīpais slānis.
 BAT vai BGR vai BSG (ziemas variants) gruntējošs
līdzeklis;

A

 P10/P20/P30 Balkona-terašu alumīnija proﬁli.

 BD1K vai BD2K vai BD2KW (ziemas variants) Bituma pārklājums
blīvējoša vertikālā izolācija;
 Termoizolējoša un aizsargājoša plāksne;

 UG Universāla gruntējoša emulsija.

 FDS 1K vai FDS 2K Elastīga
horizontālā hidroizolācija.

 BFB Blīvējošā lenta bitumam;




 FF 911 ātri žūstoša, elastīga java izšuvošanai.





 BD1K vai BD2K Blīvējošs bituma pārklājums
Horizontālā izolācija.

A

Siena

B

Pamatu siena

C

Pamatu plāksne

D

Grunts līmenis



BAT Plānkārtas hidroizolācijas pārklājums
Bituma emulsija hidroizolācijas veidošanai ēkas pagraba sienās. Pēc atšķaidīšanas ar ūdeni proporcijā 1:10
paredzēts minerālo pamatņu gruntēšanai pirms hidroizolācijas pārklājumu BD1K un BD2K ieklāšanas. Izlietojums:
pretmitruma izolācija aptuv. 0,3 l/m², gruntēšana aptuv. 0,03 l/m²,

BSG Gruntējošs bituma pārklājums
Gruntējošs bituma pārklājums īpaši ieteicams zem BD2KW (ziemas versija) bituma slāņa. Paaugstina bituma blīvējošo
pārklājumu adhēziju pie minerālām pamatnēm, saista putekļus ar pamatni. Uzklāšana ar rulli vai otu. Uzklāšana
temperatūrā no -5°C līdz +20°C. Izlietojums: aptuv. 0,15 kg/m2, atkarībā no pamatnes absorbcijas.

BFB Blīvējošā lenta bitumam
Elastīga, pastiprināta blīvējošā lenta ielīmēšanai blīvējošā bituma pārklājumā. Temperatūras šuvju blīvēšanai.

MDS Minerālā blīvējošā java.
Minerālā java izolējošu ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu veidošanai uz masīvām, nedeformējamām minerālām pamatnēm
piem., uz akmens – ķieģeļa, ķieģeļa un betona mūriem. Noturīga pret ūdens negatīvo spiedienu, tvaika caurlaidīga – var
tikt uzklāta uz mitras pamatnes. Izlietojums: od 3,4 kg/m² līdz 6,8 kg/m²



Siena



 FX 500 vai FX 600, vai FX 900 vai FX 911 vai FX 600 Balta
Flīžu līme.
A



 DM-W Blīvējoša sienas manžete.







 FF 911 Ātri cietējoša, elastīga java flīžu šuvošanai.






 ZE 04 vai B 03 cementa klons slīps slānis.

A

 BD 1K vai BD 2K tvaika necaurlaidīga izolācija.








A

Pārseguma plāksne

B

Siena

 Termoizolācija.



 ZE 04 vai B 03 Cementa klons piespiedošais slānis



 P40 Alumīnija balkona-terases proﬁls.




 DBF blīvējošā lenta.


MD drenāžas paklājs.

A
 FX 500 vai FX 600 vai FX 900 vai FX 911 vai FX 600 balta
Flīžu līme.

B

UG Dziļumgrunts emulsija
Ātri žūstoša, dziļi iesūcoša emulsija absorbējošu būvniecības minerālo pamatņu gruntēšanai, pirms
elastīga blīvējoša pārklājuma FDF uzklāšanas.
Izlietojums: aptuv. 0,25 kg/m².

 FDS 1K vai FDS 2K Elastīga
horizontālā hidroizolācija.



BD2K Blīvējošs bituma pārklājums
Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša bituma masa pastiprināta ar šķiedru. Elastīgu, bieza slāņa, pagraba sienu un grīdas
hidroizolācijas pārklājumu veidošanai. Vertikālo un horizontālo izolāciju veidošanai. Putupolistirola aizsargplākšņu līmēšanai.
Izlietojums: no 4,1 kg/m² līdz 5,5 kg/ m²

BD2KW – Ziemas variants
Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša bituma masa pastiprināta ar šķiedru, lietošanai temperatūru diapazonā no -5°C
līdz +20°C. Elastīgu, bieza slāņa, pagraba sienu un grīdas pretūdens izolējošo pārklājumu veidošanai. Vertikālo un
horizontālo izolāciju veidošanai. Putupolistirola aizsargplākšņu līmēšanai. Izlietojums: no 4,1 kg/m² līdz 5,5 kg/m².

Pārseguma –balkona plāksne

B

B

Terases hidroizolācija virs apsildāmas telpas

C


BD1K Blīvējošs bituma pārklājums
Vienkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša bituma masa, kas satur pildvielas no polistirola. Elastīgu, bieza slāņa, pagraba
sienu un grīdas hidroizolācijas pārklājumu veidošanai. Vertikālo un horizontālo izolāciju veidošanai. Aizpilda plaisas
pamatnē. Izlietojums: no 3,6 l/m² līdz 4,8 l/m²

A



 DM-B Blīvējoša grīdas manžete.







 DBF hidroizolācijas lenta.





 ZE 04 vai B 03 Cementa klons;

 FDF Elastīgs hidroizolācijas pārklājums.

 DE Blīvējošs stūra leņķis.



 FX 500 vai FX 600 vai FX 900 vai FX 911 vai
FX 600 balta līmjava.

B

 STG Gruntējums uz armējošā slāņa;
 GSP akmens apmetums vai
BUP mozaīkas apmetums;

B



 DBF elastīga blīvējošā lenta.



D





A

Pārseguma –terašu plāksne

B

Siena

FDF Elastīgs blīvējošs pārklājums
Vienas komponentes, gatava lietošanai, šķidra, noturīga elastīga masa izolācijas veidošanai zem
keramikas apšuvuma „mitrās telpās” tādās, kā: vannas istabas, sanitārtehniskā s telpas, virtuves,
dušas kabīnes, veļas mazgātavas.
Izlietojums: no 0,8 kg/m² līdz 1,2 kg/m².

 FF 911 Ātra, elastīga java izšuvošanai.
DBF Blīvējošā lenta
Blīvējošā lenta abpusēji pārklāta ar polipropilēna ﬁzelīnu. Ielīmēšanai quick-mix izolācijas
slāņos sienas sadures vietā ar grīdu ,un gar temperatūras šuvēm.

FDS 1K Elastīga vienkomponentu hidroizolācija.
Minerāla, elastīga, modificēta ar sausiem polimēriem, vienkomponentu blīvējoša java. Aizpilda pamatnē plaisas
platumā līdz 0,75 mm. Hidroizolācijas veidošanai zem keramikas apdares uz balkoniem, terasēm, pirtīs, ūdens
tilpnēs un baseinos. Izlietojums: no 3,0 kg/m² līdz 4,5 kg/m².
DE Blīvējošie stūra leņķi
Blīvējošie stūra leņķi ielīmēšanai telpu stūros.
FDS 2K Elastīga divkomponentu blīvējoša java.
Minerāla, elastīga, modificēta ar šķidriem polimēriem, divkomponentu blīvējoša java. Aizpilda pamatnē plaisas
platumā līdz 1,0 mm. Hidroizolācijas veidošanai zem keramikas apdares uz balkoniem, terasēm, pirtīs, ūdens tilpnēs
un baseinos. Izlietojums: od no 3,0 kg/m² līdz 4,0 kg/m².

P10/P20/P30/P40 Balkonu-terašu proﬁli
Alumīnija, noturīgi pret koroziju, balkonu-terašu proﬁli krāsoti ar pulverkrāsu. Noturīgai un estētiskai balkona un terašu
plašu malu apdarei. Sistēmas sastāvā ietilpst līstes, stūra proﬁli un proﬁlu savienotāji.

DM-W, DM-B Blīvējošās manžetes
Manžete DM-W cauruļu šķērsojumu caur sienām papildus blīvēšanai, Manžete DM-B grīdas trapu
papildus blīvēšanai.

