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DEN BIT-U 8.10 

BITUMA ŠPAKTEĻMASA 
 

 

PRODUKTA APRAKSTS 

 

Produkts Plastiska bituma masa pastas veidā, satur pastiprinošas šķiedras un ķīmiskas piedevas, kuras ļauj to izmantot uz mazliet 

mitrām virsmām. 

Īpašības  blīvējošs, līmējošs, izolējošs apvalka produkts uz šķīdinātāju bāzes 

 augsti modificēta ar sintētisko kaučuku 

 kompensē ievērojamas virsmas nobīdes (satur stiprības šķiedras) 

 piemīt stabils plastiskums 

 ūdensizturīga 

 pilnībā noturīga pret ūdeni un augsnē esošiem savienojumiem 

 sausām un mitrām virsmām 

 satur organisku šķīdinātāju 

 lietošanai telpās un ārpus telpām 

Pielietojums Segumu remontdarbi un ūdens aizsardzības blīvējumi celtniecībā 

Pielietošanas sfēra: jumti, pamati, rezervuāri 

 bojājumu (izlūzumu, plaisu), burbuļu, spraugu remonts un bojājumu novēršana vecos segumos 

 blīvēšana un remonts sīkos segumu darbos 

 vietēja hidroizolācijas blīvēšana 

 virsmas izlīdzināšana 

 ēku pazemes daļu (ūdens tvertnes ar betona piespiedējplātni – blīvēšana no iekšpuses) elastīgi, bezšuvju 
hidroizolācijas pārklājumi 

 ruberoīda salīmēšana daudzslāņu pārklājumos 

 pamatu mitruma aizsardzības bezšuvju hidroizolācija  

Krāsa melna 
Iepakojums 1 kg, 5 kg, 10 kg – plastmasas spaiņi 
Uzglabāšanas laiks 12 mēneši no izgatavošanas datuma. Glabāt temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Uzglabāšanas slāņu skaits – 3. Iekraušanas 

slāņu skaits – 3. 

  

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI 
 

Bāze asfalta – kaučuka masa uz šķīdinātāju bāzes 

Putekļu neuzņēmība apmēram pēc 3-4 stundām (+23°C temperatūrā) 

Pilna nožūšana 3-4 dienas 

Pielietošanas 

temperatūra 

no +5°C līdz +30°C 

Slānu skaits 

(hidroizolācijas apvalks) 

2-3 

Slānu skaits (blīvēšanas 

darbi) 

atkarībā no vajadzībām 

IETEICAMĀS VIRSMAS 

 

Virsmu veidi Betons, šūnu betons, betona bloki un tiem līdzīgas minerālu virsmas, cementa – kaļķu apmetums, cementa apmetums, 

celtniecības keramika, ruberoīds, termoruberoīds un tam līdzīgie materiāli uz bitumu bāzes, piemēram, šindeļi, viļņotās plāksnes, 
bituma apvalka izstrādājumi uz šķīdinātāju bāzes, metāls. 

Sagatavošana Remontdarbi 

Remonta vietu un vietu ap to notīrīt no putekļiem, lapām u.tml. Porainas virsmas gruntēt ar DEN BIT-R – BITUMA 

GRUNTS UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES. 

Bezšuvju blīvējumu izveidošana 

Stūrus un ribas ir jāgruntē ar DEN BIT-U masu, formējot tos fāzītes veidā. Putekļus veidojošas virsmas  jāgruntē ar DEN 

BIT-R – BITUMA GRUNTS UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES. 

Virsmas stāvoklis Viegli nesoša virsma bez netīrumiem (rūsa, putekļi, atslāņojies lakas segums), sausa un mazliet mitra virsma. Nav pieļaujama 

apledojusi, apsarmojusi virsma, kā arī asi stūri un stāvošs ūdens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildība: Augstāk norādītā informācija ir firmas Den Braven izmēģinājumu rezultāts, kas ir pamats tās patiesumam un pareizībai. Ražotājs nevar paredzēt visus savu 
produktu pielietošanas veidus, un, par cik produktu pielietošanas paņēmienus nav iespējams pilnībā kontrolēt, patērētājs uzņemas pilnu atbildību par atbilstoša produkta 
izvēli un pielietošanu. Ražotājs neuzņemas atbildību par sliktu virsmas stāvokli un bojājumiem, kas radušies atmosfēras apstākļu, iepriekšējas sagatavošanas vai 
konstruktīvu nepilnību dēļ. 
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PIELIETOŠANAS VEIDS 

 

Instrumenti metāla rīvdēlis, špakteļlāpstiņa 

Apkārtējās vides 

temperatūra 

min. +5°C līdz +35°C  

Rekomendācijas Darbu veikšanas vieta ir intensīvi jāvēdina. 

Remontdarbi 

Pēc grunts nožūšanas, bojājumus aizpildīt ar 2-5 mm biezu slāni. Mitras virsmas gadījumā masa ir rūpīgi jāieberzē virsmā, lai 
aktivizētos ķīmiskie savienojumi, kuri palielina adhēziju ar mitrām virsmām. 

Bezšuvju blīvējuma izgatavošana 

Pēc gruntējuma nožūšanas, masu ieteicams uzklāt divos plānos slāņos (izdevīgāk ir uzklāt divus plānus slāņus,  nekā vienu 
biezu slāni – tādā veidā tiks izslēgta gadījuma neapstrādātu virsmu veidošanās varbūtība), Viena slāņa biezums – 2-3 mm. 

Plānus slāņus ir ieteicams uzklāt  pie augstām temperatūrām, lai nodrošināt šķīdinātā iztvaikošanu visā slāņa biezumā. 

Tīrīšanas līdzekļi Instrumentus un nosmērētas vietas ir jātīra ar ekstrakcijas benzīna palīdzību. Nelielu nosmērētu virsmu tīrīšanai ieteicams lietot 
speciālās Den Braven Bravo roku un instrumentu tīrīšanas salvetes. Instrumentu mazgāšanai pēc darba beigām var izmantot 

terpentīnu, ekstrakcijas benzīnu vai līdzekli Den Braven MEK Cleaner. Roku mazgāšanai var izmantot līdzekli Den Braven 

Handfris. 

Lietošanas 

ierobežojumi 

Nelietot putu polistirolam un jumta papei. Nepielietot nokrišņu laikā. Uzklātā masa ir jāsargā no intensīvas izžūšanas un 

nokrišņiem. 

Piesardzības 

pasākumi 

Skatīt: Bīstamās vielas 8.10 raksturojuma karti.  
UZMANĪBU: Sargāt no bērniem!  

SERTIFIKĀTI Valsts higiēnas institūts 

atbilst standartam PN-B-24620:1998 (bituma mastikas variants) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildība: Augstāk norādītā informācija ir firmas Den Braven izmēģinājumu rezultāts, kas ir pamats tās patiesumam un pareizībai. Ražotājs nevar paredzēt visus savu 
produktu pielietošanas veidus, un, par cik produktu pielietošanas paņēmienus nav iespējams pilnībā kontrolēt, patērētājs uzņemas pilnu atbildību par atbilstoša produkta 
izvēli un pielietošanu. Ražotājs neuzņemas atbildību par sliktu virsmas stāvokli un bojājumiem, kas radušies atmosfēras apstākļu, iepriekšējas sagatavošanas vai 
konstruktīvu nepilnību dēļ. 


