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Blīvējuma līste VB
Produkta apraksts

 Blīvējuma līste VB ir cinkota 
tērauda līste, kam abās pusēs 
ir speciāls pārklājums uz 
visas virsmas.

 Elementa garums 2400 mm

 Platums 160 mm

 Kopējais biezums  1,8 mm

Funkcijas

 Speciālais pārklājums panāk īpaši aug-
stu sasaisti starp betonu un šuvju līsti

 Hermētiskums pārbaudīts ar ūdens 
stabu līdz 50 m

 Piemērota vietām ar mainīgu ūdens 
līmeni

 Augsta drošība, aizturot ūdeni bez/ar 
spiedienu

 Montāžas šuvju pamatne/siena, pamat-
ne/pamatne un siena/siena noblīvēšanai

Piegādes komplekts

 Blīvējuma līstes VB tiek piegādātas 
kopā ar montāžas materiāliem un 
stiprinājumiem. Stabilās koka kastes 
nodrošina nevainojamu piegādi.
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2400 mm

Instalēšana ar fiksācijas skavām

Speciālais pārklājums nodrošina teicamu sasaisti

Palete ar 12 kastēm
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Pirms betonēšanas noņemiet apakšējo silikona papīru.

Montāža pie armatūras ar skavām

Pārlaidums un nostiprināšana ar saduras spaili

Droša ieguldīšana betonā, maksimāli puse no līstes platuma

Montāža

 Blīvējuma līste VB ir 
iemontējama ātri un vien-
kārši. 

 Ar nedaudziem piederu-
miem var panākt drošu 
instalāciju.

1. Līdz pusei noņemiet 
divās daļās sadalīto sili-
kona papīru (apakšējo 
pusi).

2. Blīvējuma līsti VB uzlie-
ciet pa vidu augšupejošai 
sienai uz augšējās arma-
tūras.

3. Uz līstes uzspraudiet 
fiksācijas skavas un ar 
stiepli piestipriniet pie 
armatūras.

4. Saduras zonā savienojiet 
atsevišķos elementus 
ar 5 cm pārlaidumu un 
nostipriniet tos ar saduras 
spailēm.

5. Stūra zonā vienkārši 
salieciet līsti vajadzīgajā 
leņķī.

6. Pēc pamatnes betonēša-
nas un pirms sienu veid-
ņu uzstādīšanas noņemiet 
atlikušo silikona papīru.

7. Ieguldīšanas dziļums beto-
nā vismaz 3 cm

8. Dalītais silikona papīrs 
vajadzīgs tāpēc, lai 
pamatnes betonēšanas 
laikā līstes augšpuse 
netiktu notraipīta ar beto-
na šļakatām un saglabātu 
savu teicamo piesaistes 
efektu.
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Blīvējuma līstes rullis VB1
Blīvējuma līste ar vienpusēju pārklājumu, paredzēta hermētisku montāžas šuvju izgatavošanai bez 
betona apmales.

Blīvējuma līste VB1 ir izgatavota no cinkota tērauda, un 
vienā pusē tai ir speciāls pārklājums uz visas virsmas. 
Pārklājums sasaistās ar betonu un noblīvē montāžas šuvi, 
aizturot ūdeni bez/ar spiedienu.

Ruļļa garums: 20 m

Piegādājamais platums:
120 mm vai 160 mm

Biezums, iesk. pārklājumu:
ap 1,3 mm

Piegāde un iepakojums:
Kartona paka ar vienu rulli 20 m, 30 Omega skavām, 2 saduras spailēm

Uz paletes 48 kartona pakas: blīvējuma līstes rullis 120 VB1
Uz paletes 36 kartona pakas: blīvējuma līstes rullis 160 VB1
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BLĪVĒJUMA LĪSTE MB
Blīvējuma līste ar minerālu pārklājumu
Produkta apraksts
BLĪVĒJUMA LĪSTE MB ir cinkota un abās pusēs ar speciālu minerālu pārklājumu pilnībā 
pārklāta blīvējuma līste.

Elementa garums: 2,40 m
Platums: 160 mm
Struktūra: raupja

Abos galos līstei ir uzklāts 7,5 cm plats un ļoti lipīgs saduras savienojuma slānis.
Pārklājums panāk, ka blīvējuma līste ūdensnecaurlaidīgi savienojas ar betonu, sākot no 4 cm betona 
biezuma.

Pielietojuma joma
BLĪVĒJUMA LĪSTE MB tiek izmantota, lai noblīvētu pamatne/siena, pamatne/pamatne, siena/
siena un siena/griesti montāžas šuves. To var izmantot, lai aizturētu ūdeni, kam ir vai nav spie-
diena.
Ieguldīšanas dziļums vismaz 4 cm, līdz pusei no līstes platuma betonā.

Īpašības
BLĪVĒJUMA LĪSTE MB ir noturīga organiskajos ūdeņos, to var uzglabāt neierobežoti ilgu laiku. 
Blīvējuma līste iztur salu, karstumu (tiešus saules starus) un mitrumu.

Iepakojums
Kaste ar 50 blīvējuma līstēm, garums 2,40 m
150 fiksācijas skavas, 55 saduras spailes, 1,5 m līmlenta (speciālajiem risinājumiem)


