
   ĪPAŠĪBAS 
•   ļo  laba saķere ar pamatni 

•   Rada pret laikapstākļiem noturīgu izolāciju 

•   Ūdensnecaurlaidīgs

•   Ātri un vienkārši lietojama

      

    
    PIELIETOJUMS
•  Ēku pazemes un virszemes daļu hidroizolācija

    IEPAKOJUMS
•   Plastmasas spaiņi: 10 kg, 20 kg

•   Konteineru skaits uz paletes:

      - 10 kg - 60 gab.

      - 20 kg - 33 gab. 

 

TEHNISKIE DATI
Sastāvdaļas  asfalt , u sveķu, polimēru,                                             
                                                                    organisko šķīdinātāju, 
                                                                      pildvielu, SBS un citu
                                                                    uzlabojošu piedevu maisījums
                                                                   
Penska-Martensa uzliesmošanas         ne 40°Cmazāk kā 
temperatūra                                             
                                                                                                                                                                                                         
J                   umta papes līmes s prība ne  150 Nmazāk kā
pret jumta papi                                       

Plūstamība temperatūrā (60 ± 2) C     °      nepieļaujama jumta papes 
un °               45 slīpumā pēc 5 stundām pārvietošana un saistvielas  
-                                jumta pape sais ta noplūde
                                                                       ar asfalta saistvielu                               

Elas ba, salokot uz veltņa ar 30 mm  bez skrāpējumiem vai plaisām  
diametru -5°C temperatūrā                                                                       

Ūdens saturs                                             ( )    ne vairāk kā 0,5% m/m
                                                                           
Žūšanas laiks                                            aptuveni 24 h
                                                                              
Patēriņš    ²/aptuveni kārta0,7 kg/m                                                  

Pamatnes un apkārtējās vides               no +5°C līdz +30°C
temperatūra uzklāšanas laikā               
                                                                                                                 
Atsauces dokuments          PN-B-24620                    

M e k ki  odific ts asfalta-sve u SBS š dums
NEXLER SBS GR
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SBS

PAMATIEM

Tehnisko Datu Lapa

ELASTĪGALABA SAĶERE 
AR PAMATNI

SBS MODIFICĒTS

OTA JUMTA SEGUMA SUKA
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   UZKLĀŠANAS METODE
   LIETOŠANAS  NOSACĪJUMI

Produkts ir paredzēts lietošanai ārpus telpām. Produkts ir jālieto  

svaigā gaisā, drošā a ālumā no uguns. Pamatnes un gaisa  

temperatūrai darba laikā vajadzētu būt no +5 C līdz +30 C. Produktu ° °

var lietot temperatūrā zem nulles ar nosacījumu, ka pamatne 

 ir sausa. Darbus nedrīkst veikt apstākļos, kad ir nokrišņi un spēcīga 

saules gaisma.

  PAMATNES SAGATAVOŠANA 

Pirms maisījuma uzklāšanas virsma ir pienācīgi jāsagatavo. Pamatnei 

jābūt rai, sausai, bez taukiem, svītrām un citām vielām, kas  

paslik na saķeri. Jebkādi ārējie taisnie stūri ir slīpi jānogriež,  

 un iekšējie stūri jānoapaļo. Ja pamatnē ir iedobumi, iekšējas plaisas, 

robi vai ci  nelīdzenumi, pamatne ir jāizlīdzina un jāsalabo. Betona 

pamatnes vispirms ir jānogruntē ar gruntskrāsu NEXLER BR.

   PRODUKTA SAGATAVOŠANA

Pirms lietošanas rūpīgi samaisiet produktu un lietošanas laikā 

periodiski veiciet maisīšanu atkārto . Uzglabājot produktu zemās 

temperatūrās, tas vismaz 24 stundas pirms lietošanas jāievieto siltā 

istabā.  

   PIELIETO ANASŠ  METODE

Produkts jāuzklāj pēc iespējas plānākos slāņos. Katru nākamo kārtu 

var uzklāt pēc tam, kad iepriekšējā kārta ir pilnīgi nožuvusi, bet ne 

agrāk kā pēc 24 stundām. Uzklājot pārāk biezu  kārtu, NEXLER SBS GR

tas var notecēt no ver kālām virsmām, bet spēcīgos saules staros uz 

pārklājuma var veido es pūslīši.

   IZPILDES KONTROLE

Kad materiāls ir svaigs, pastāvīgi pārbaudiet tā patēriņu uz vienu 

vienību un/vai atvēlēto pla bu. Turklāt svaigi uzklātā blīvējuma 

slāņa biezumu ieteicams izmērīt ar speciālām pārbaudes plāksnēm, 

mērījumu punktu nekavējo es aizpildot ar tepi. Pareizi sagatavotam  

maisījumam pēc nožūšanas jābūt viendabīgam, ram pārklājumam, 

bez pūslīšiem, pārslām un ci em defek em, pārklājumam cieši 

jāpieguļ gruntētajai pamatnei.

INSTRUMENTI UN TO TĪRĪŠANA
Jumta seguma suka, krāsas ota.

Instrumentus nomazgājiet, izmantojot organiskos šķīdinātājus. 

Ja produkts izžūst, atstājiet to šķīdinātājā, līdz ne rumi izšķīst.

    UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA
Produkta glabāšanas laiks ir 12 mēneši no ražošanas datuma.

Uzglabāt sausās un vēsās telpās cieši noslēgtā oriģinālajā 

iepakojumā. Nepieļaujiet ilgstošu pakļaušanu augstai temperatūrai  

vai saules gaismai uzglabāšanas un transportēšanas laikā. Produkts  

nav ju gs pret temperatūru zem nulles.

    PIEZĪMES
Darbi jāveic atbilstoši tehniskajiem apstākļiem, ražotāja norādēm, 

veselības un drošības standar em un noteikumiem. Informāciju par  

to, kā rīko es slimības, alerģijas vai ādas vai acu kairinājuma 

gadījumā, ska t drošības datu lapā (www.izohan.eu). Produkta un  

iepakojuma atlikušais saturs jānodod pilnvarotajiem uzņēmumiem. 

VISPĀRĪGI IETEIKUMI
Tehniskie da  un informācija par izmantošanas metodi ir sniegta, 

  ja gaisa temperatūra ir 23°C ± 2°C un rela vais gaisa mitrums 

sasniedz 55%. Citos apstākļos sacietēšanas (žūšanas) laiks var bū ski  

mainī es. Šajā lapā norādītā produkta patēriņš ir atkarīgs no  

pamatnes sagatavošanas.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu 

kairinājumu. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam 

bērnam. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā a ecīgā 

informācija ir norādīta uz iepakojuma vai e ķetes. Sargāt no 

bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, 

atklātas uguns un ci em aizdegšanās avo em. Nesmēķēt. Pēc 

izmantošanas rokas un atklātās ķermeņa daļas kār gi nomazgāt. 

Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas 

aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas 

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var 

vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. 

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvo es no satura/tvertnes atbilstoši 

ražotāja vai par atbrīvošanos no atkritumiem atbildīgās personas 

norādēm.
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    SVARĪGA INFORMĀCIJA
Pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet detalizētos produkta lietošanas 

apstākļus. Mēs sniedzam mūsu materiālu kvalitātes garan ju, kas ir 

daļa no mūsu pārdošanas un piegādes noteikumiem. Ēkām ar 

īpašām prasībām, kas nav iekļautas šajā rokasgrāmatā, mēs saviem 

klien em piedāvājam profesionāļu konsultācijas.

Ražotājam nav nekādas ietekmes a ecībā uz nepareizu materiāla 

lietošanu, tā izmantošanu ci em mērķiem vai citos apstākļos, kas  

atšķiras no iepriekš apraks tajiem. Garan ja ietver kai piegādātā 

produkta kvalitā . Mēs nekontrolējam pareizu un līdz ar to efek vu 

produkta lietošanu.

Ne ražotājs, ne viņa pilnvarotais pārstāvis nav atbildīgs par 

jebkādiem zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas 

lietošanas vai uzglabāšanas rezultātā. 

Uzņēmuma darbinieki ir pilnvaro  sniegt tehnisko informāciju kai 

un vienīgi saskaņā ar šo tehnisko datu lapu. Informācija, kas nav 

iekļauta šajā lapā, ir jāaps prina raks ski. 

Šaubu gadījumā sazinie es ar ražotāju. Tiklīdz esam izdevuši jaunu  

tehnisko datu lapu, šī rokasgrāmata vairs nav derīga.
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     DETAĻAS
     Pamatnes un pamatu sienas savienojuma detaļa 

     - mitrumizturīga hidroizolācija

1. Minerālu izolācija
2. NEXLER grunts kārta BR 

3. Šķautnes stūris izgatavots no NEXLER Styrbit 2000 K 

    masas ar rādiusu 2 cm

4. NEXLER SBS GR mitrumizturīga izolācija

5. Geoteks lė

     Pamatu sienas ver kālās izplešanās šuves daļa

1. NEXLER B  grunts kārta R  
2. NEXLER SBS GR mitrumizturīga izolācija
3. Blīvēšanas lente
4. Balstdistanceris
5  blīvēšanas masa. NEXLER Styrbit 2000 K
6. Geoteks lė
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