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Uzrādītās vadlīnijas ir tikai vispārējas rekomendācijas, jo būvlaukuma apstākļus katrā projektā nosaka
dažādi faktori. Tās nav paredzētas būvlaukuma specifisko prasību detalizētā novērtējuma aizstāšanai,

ko veic inženieris. 

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com


1. GRUNTS PAMATNES SAGATAVOŠANA

Virsma, uz kuras tiks uzstādīts CEMtobent, ir jāattīra no
organiskām vielām, asiem akmeņiem un citiem objektiem,
kas ir lielāki par 50 mm. 

Izmantojot pneimatisko riteņu vai gumijotu riteņu veltni, grunts
pamatne jānoblietē tā, lai tās Proctor blīvums būtu vismaz 90%.
Sagatavotā virsma jāsargā no ūdens. .

2. PIEGĀDE UN UZGLABĀŠANA

CEMtobent piegādā ruļļos, to platums ir 1,80 m vai 3,60 m un vidējais diametrs
apm. 60 cm. Standarta ruļļa garums ir 30 m, vidējais ruļļa svars ir 300 vai 600 kg. 

CEMtobent bentonīta pārklājuma plēve tiek uztīta uz kartona ruļļiem, kuru diametrs
ir 10 cm. Katrs rullis tiek ietīts plastmasas plēvē, kas ir UV izturīga. Uzglabāšanas
laikā plastmasas plēve aizsargā rulli no nelabvēlīgiem laika apstākļiem. 

Pēc uzlīmes, uz kuras ir norādīts izgatavošanas datums un sērijas/kontroles numurs,
var identificēt katru rulli. .
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CEMtobent DS and CS ir augstas kvalitātes dubultā izolācijas pārklājuma plēve
ar CE sertifikātu, kas tiek ražota Vācijā. 

Būvlaukumā būtu jāatrodas celtnim ar izturīgu metāla cauruli
(ārējais diametrs - 90 mm, sienas biezums - 4mm), kurai galos
ir āķi vai cilpas, lai ruļļu izkraušana un pārvietošana no
kravas automašīnas notiktu bez starpgadījumiem.
Ar frontāla iekrāvēja vai ekskavatora palīdzību ruļļus

var droši pārvietot, ja caur to vidu ir izvērta cauri šī metāla caurule. 

Metāla caurules diametrs nedrīkstētu būt lielāks
par 9 cm un garumam jābūt vismaz 4,10 m.
Tai jābūt pietiekoši izturīgai, lai izturētu
apm. 600 kg lielu svaru. 

Ruļļus nedrīkst uzglabāt uz zemEs, tāpēc tie jānovieto
uz paletēm vai tām līdzīgām konstrukcijām. 

Ruļļus nedrīkst krāmēt augstāk, kā 4 ruļļu augstumā. 

Uzglabāšanas laikā CEMtobent nedrīkst atstāt zem
klajas debess, tas ir jānosedz. Apklājiet ruļļus ar
papildus plastmasas plēvi. Plēvi, kurā ir ietīti ruļļi,
noņemt tikai pirms lietošanas.
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3. CEMtobent UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanu var veikt neatkarīgi no laika apstākļiem. Pārklājuma plēvi nedrīkst klāt
uz stāvoša ūdens (peļķēm), ledus un sniega. 

CEMtobent jāizklāj uz sagatavotās grunts pamatnes tā,
lai neveidojas grumbas un krokas. Novietojiet pārklājuma
plēves rulli ar atvērto pusi uz augšu (neviļņoto ūdensizturīgo 
pusi uz augšu) un viļņoto (PE – apklāto) pusi uz leju. Izrullējot
pārklājuma plēvi, izmanto to pašu principu, ko izrullējot paklāju.
CEMtobent CS pielieto ar melno pusi uz augšu (apklāta ar PE un 

viļņota, kā arī pārbaudīta pret sakņaugiem), lai nosegtu pildizgāztuvi. 

Ieteicams lietot ruļļu padeves ierīci, kas CEMtobent ruļļus
ar buldozera vai frontālā iekrāvēja palīdzību ļauj tos vieglāk pārvietot
un izvietot. Ruļļu izkraušanai, kā arī pārklājuma plēves izklāšanai,
var izmantot 2. sadaļā aprakstīto metāla cauruli. 

Nogāzēs pārklājuma
plēvju paneļu izklāju-
mam jābūt paralēlam
nogāzes kritumam.
Paneļi jānostiprina
nogāzes virsotnē,

tam speciāli izraktā nostiprinājuma grāvī.
Prasībām un izmēriem jābūt balstītiem
uz precīziem aprēķiniem.  

Nonwoven

Woven



4. PANEĻU SALAIDUMA VIETAS

Katrs panelis ir marķēts ar divām līnijā, kas atrodas 5 cm viena
no otras un pirmā līnija atrodas 25 cm no paneļa malas. Jaunā
paneļa mala jānovieto starp šīm divām līnijām, šādi līnijas palīdz
sasniegt pareizo pārklājumu. Ja paredzēts izklāt lielākas platības,
tad savienojuma vietas platums ir jāpalielina. 

Pārklājuma vieta ir jānober ar CEMproof
bentonīta pulveri līdz pat apakšējā paneļa malai. 

5. PĀRKLĀJUMA PLĒVES VIRSMAS SEGUMS  

Bentonīta pārklājuma plēve nekavējoties pēc uzstādīšanas jānoklāj
ar virsmas segumu. Minimālais seguma biezums pēc sablīvēšanas
nedrīkst būt mazāks par 20 – 25 cm.
Nepieciešami vismaz 250 kg/m2 seguma materiāla, lai nodrošinātu
pilnīgu CEMtobent izolācijas funkciju.
Seguma materiāls jāuzklāj uz CEMtobent pārklājuma plēves un
būvniecības tehnika nedrīkst pārvietoties uz pārklājuma plēves
virsmas. 
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6. BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Pat ja uzstādīšana ir veikta ar vislielāko rūpību, tomēr pārklājuma plēve procesa laikā
var ciest nelielus bojājumus. Taču, pateicoties bentonīta briešanas īpašībām,
minimāli bojājumi paši sevi salabos.

Nopietnāki bojājumi būtu nekavējoties jāatzīmē un jāizgriež
pietiekoši liels bentonīta pārklājuma plēves ielāps, lai savienojuma
vietās pārklājums būtu vismaz 30 cm. Bojājuma vietā uzberiet
bentonīta pulveri un uzlieciet ielāpu. 

7. PĀRKLĀJUMA PLĒVES PIESTIPRINĀŠANA PIE BETONA
KONSTRUKCIJĀM UN CAURULĒM

7.1. Caurules

Pirms bentonīta pārklājuma plēves izklāšanas, attīriet apkārt caurulei zemi 15 – 20 cm
dziļumā un 30 cm diametrā.
Aizpildiet šo bedri līdz pusei ar bentonīta pulveri vai pastu, tad uzstādiet bentonīta
pārklājuma plēvi, kas izgriezta zvaigznes formā, uz caurules virsas.
Atlikušo izrakto bedri aizpildiet ar bentonīta pulveri un novietojiet tādu pašu zvaigznes
formā izgrieztu pārklājuma plēvi uz tās. Ieteicams otru bentonīta pārklājuma plēvi
piestiprināt ar gofrētu apvalkcauruli, lai tas stingri turētos. 
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7.2. Piestiprināšana pie betona konstrukcijām

Piestiprinājumiem pie betona konstrukcijām būtu jābeidzas virs gruntsūdeņu līmeņa.
Gar konstrukciju piestiprinājuma vietā, kas jāizolē, izrociet nelielu tranšeju.
Piepildiet to līdz pusei ar bentonīta pulveri vai pastu, tad izgrieziet bentonīta
pārklājuma plēvi tā, lai tā piegulētu pie konstrukcijas sienas un aizpildītu atlikušo
tranšeju ar betonīta pulveri. Papildus nostiprinājumam ieteicams piestiprināt
plastmasas vai metāla loksni un nosegt to ar bentonīta pārklājuma plēvi
vai auduma gabalu. 

Apskatiet mūsu strukturālās hidroizolācijas CENtobent vadlīnijas!


