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Šķidrā membrāna jumta segumiem 
Pielietojums: Hidroplast UV ir elastīga, vienkomponenta, šķidrā membrāna jumta segumiem. 

Izturīgs pret UV (ultravioleto) starojumu un zemām temperatūrām (līdz -30°C). 

Kā ūdensizturīgs, dekoratīvs un atstarojošs pārklājums visu veidu 

horizontāliem, slīpiem, betona, bituma, šīfera cinkota skārda, alumīnija 

jumtiem, balkoniem un terasēm. Pēc nožūšanas tā nodrošina ūdensizturīgu, 

ūdens tvaikus caurlaidīgu, elastīgu membrānu, kurai nav savienojuma vietu un 

šuvju. 

Īpašības: • Vienkomponenta pelēka, viskoza hidroizolācija; 

• Darba temperatūra +10 līdz +25°C un gaisa relatīvais mitrums ne vairāk 

kā 65 %; 

• Ūdens tvaikus caurlaidīga; 

• Izturīga pret UV starojumu; 

• Teicama elastība; 

• Nesatur organiskos šķīdinātājus, nav toksiska. 

• Sārmizturīga. 

Parametrs Vērtība Robežas pēc 

ISO EN 14891 

Ūdensnecaurlaidība 

Masas pieaugums 1,1 g ≤ 20 g 

Ūdens uzsūkšanas 

dziļums 

0 mm Neuzsūc (0 

mm) 

Saķeres stiprība 

Sākotnējā  1,6 MPa ≥ 0,5 MPa 

Pēc iegremdēšanas 

ūdenī 

0,6 MPa ≥ 0,5 MPa 

Pēc izturēšanas 

siltumā 

1,2 MPa ≥ 0,5 MPa 

Žūšanas laiks 8 h 

pH 8 - 9 

Blīvums 1,35 g/cm3 

Sausais atlikums 70 % 

 

Lietošana: • Virsmām ir jābūt veselām (viengabalainām), tīrām, atbrīvotām no putekļiem un 

ūdens; 

• Sūnas un ķērpjus apstrādāt ar līdzekli „Fungi”;  

• Hidroplast UV uzklāt ar otu, rullīti vai arī uzsmidzināt ar saspiesta gaisa 

palīdzību uz veselas, iepriekš sagatavotas virsmas divās kārtās; 

• Ieteicams kārtas klāt pretējos virzienos; 

• Otro kārtu uzklāj tikai tad, kad pirmais klājums nelīp, vai arī 24 stundas pēc 

pirmās kārtas uzklāšanas. 
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• Pārklājuma biezumam jābūt ne mazāk kā 2 mm; 

• Visas mīkstās virsmas un šuves, kur iespējams deformācija, 

ir jāpastiprina ar HIDROTAPE lentu, ko iestrādā starp divām Hidroplast UV 

kārtām; 

• Hidroplast UV klājums ir jāpasargā no agresīvas mehāniskas iedarbības un 

žūšanas laikā nedrīkst pieļaut nokrišņu nonākšanu uz nenožuvušā pārklājuma! 

Patēriņš: 1,5-3 kg/m², klājot divās kārtās. 

Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā traukā +5 līdz + 30°C temperatūrā. Sargāt no sasalšanas. Derīguma 

termiņš 1 gads no izgatavošanas datuma. 
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