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CARMAFLEX 1-K-PUR 
Hidroizolēts elastomēra pārklājums uz poliuretāna bāzes 

TEHNISKIE DATI 
Sastāvs Poliuretāna prepolimērs ar augstu cietā materiāla saturu 
Deformācija sabrukuma brīdī 900 + 80 % 
Izturība sabrukuma brīdī 7,45+0,30 N/mm 2 

Ūdens tvaiku caurlaidība 25,8 +4,4 g/m"/diena 
Pretestība ūdens spiedienam Blīvs pie 7 atmosf. 
Saķere uz betona 23+2kg /cm2 (betona sabrukšana) 
Cietība (Shore A) 60+5 
Cietā materiāla daudzums 90 + 2% 
Iestrādes stemperatūra 5 °C līdz 35 °C 
Nelīpošs  pēc 8-12 stundām 
Sacietējis 24-48 stundu laikā 
Ķīmiskās īpašības Laba izturība pret atšķaidītām skābēm un sārmiem (10%), tīrītājiem, 

degvielām, jūras ūdeni, eļļām utt. 
Uzliesmošanas punkts 30 °C 

Mērījuma vērtības balstās uz pārbaudes paraugu, kas ir veidots mūsu laboratorijā un tādēļ tās nav specifikācija. Ja mērījumu vērtības atšķiras arī, veicot 
atkārtotas pārbaudes, tās var balstīties uz neesošiem nosacījumiem parauga izgatavošanas un pārbaudes laikā un tādēļ noņem ražotāja atbildību. 

 
VISPĀRĒJĀS ĪPAŠĪBAS Carmaflex 1-K-PUR ir vienkomponentes (1K), auksti cietējošs 

poliuretāna pārklājums bez mīkstinātājiem, ar augstu elastības pakāpi, 
kas sacietējot kļūst par bezšuvju, ilgstoši kalpojošu, hidroizolētu 
membrānu. Šai membrānai ir ārkārtīgi labi saķere uz gandrīz visiem 
celtniecības materiāliem, tādiem kā betons, akmens, koks, apmetums 
bituma joslas utt. 

  
Pateicoties tās labajam elastīgumam, membrāna uz pamatnes seko 
pamatnes kustībām, kas rodas temperatūru svārstību rezultātā. 
Carmaflex1-K-PUR saglabā  savas īpašības temperatūru diapazonā no 
-40° C līdz 100° C. 

PIELIETOJUMS Carmaflex1-K-PUR ilgstoši aizsargā no ūdens iekļūšanas, mitruma, 
skābā lietus, jūras ūdens, sūnām un baktērijām, tīrīšanas līdzekļiem, 
petrolejas un daudzām ķimikālijām. Carmaflex1-K-PUR tiek pielietots 
hidroizolējošam, aizsargājošam pārklājumam uz: 

 lēzenajiem jumtiem 
 nogāzeniem jumtiem 
 poliuretāna izsmidzināmām putām uz jumtiem 
 ūdens tvertnēm un ūdens kanāliem 
 puķu vannām 
 strūklakām 

PRIEKŠROCĪBAS Carmaflex1-K-PUR pielietojums ir ārkārtīgi vienkāršs, jo to var uzklāt  
ar vilnas rullīti, zobaino špakteli vai arī profesionāli ar Airless 
izsmidzināšanas pistoli. Tas veido nepārtrauktu, bezšuvju membrānu ar 
augstu elastību, kam uz visas pārklātās virsmas ir cieša saķere, tā ka 
nav neblīvu vietu (sedzošā slāņa kustības pa apakšējo), kā tas bieži ir, 
piemēram, citu hidroizolācijas metožu gadījumā ar joslām. 
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Nav nepieciešamas nekādas līmlentas, sametināšana ar liesmu utt. 
Bojātas, neblīvas vietas tiek remontētas uz vietas, izmantojot nedaudz 
materiāla, un atkal hidroizolētas. Tādēļ darba laiks un izmaksas ir 
mazākas, nekā izmantojot citas hidroizolācijas metodes. 

Pielietošanas temperatūra 5° C - 35° C. 
Pamatni gruntēt ar atbilstošu materiālu, izmantojot rullīti, otu vai 
Airless izsmidzināšanas ierīci. Beigās ļaut gruntējumam apmēram 2-3 
stundas nožūt. Pēc tam uzklāt  pirmo Carmaflex1-K-PUR slāni ar vilnas 
rullīti, zobaino špakteli vai Airless izsmidzināšanas ierīci maksimāli 0,5 
mm biezumā. Pēc 12 stundām (ne vēlāk kā pēc 36 stundām) tiek uzklāta 
otrā kārta ar tādu pašu metodi. Atsevišķos gadījumos vai īpašai 
aizsardzībai var uzklāt trīs vai vairāk kārtas. Carmaflex1-K-PUR 
nevajadzētu uzklāt uz slapjas virsmas vai ja līst lietus vai arī tas ir drīz 
sagaidāms. Pa konkrēto slāni pēc 12 stundām var staigāt. Pilnīga 
polimerizācija ir sasniegta pēc 5 dienām.  
Audums nav obligāti jāizklāj pa visu laukumu, tomēr jebkurā gadījumā 
laukumos/ zonās, ko ir bojājušas plaisas, uz apmalojumiem, 
noslīpinājumiem un sienu pieslēgumos iesakām iestrādāt audumu. 

Sacietējis Carmaflex1-K-PUR veido vienotu membrānu, kas hidroizolē 
un aizsargā virsmu. Carmaflex1-K-PUR novērš ūdens iesūkšanos no 
augšas, tomēr laiž cauri ūdens tvaikus tā, ka var izžūt iespējamais zem 
pārklājuma ieslēgtais mitrums. Tā kā Carmaflex1-K-PUR pretēji citiem 
līdzīgiem hidroizolācijas pārklājumiem nešķīst ūdenī, to var izmantot uz 
virsmām, kas pastāvīgi atrodas zem ūdens. Tā kā Carmaflex1-K-PUR 
neietekmē zemes dzīļu skābes vai bāzes, tas ir izturīgs pret saknēm un 
puķu vannās pietiekošā biezumā aizsargā celtniecības materiālus. 

Patēriņš ir atkarīgs no katrreiz nepieciešamā slāņa biezuma un virsmas 
īpatnībām. 

apm. 2,5 kg/m2 - 3 kg/m2 divos klājumos 

Pārklājamajai virsmai jābūt sausai, tīrai, brīvai no taukiem un 
netīrumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt Carmaflex1-K-PUR saķeri. 
Visas brīvi turošās daļas ir rūpīgi jānoņem. Pārklājamās virsmas 
mitruma saturam nebūtu jāpārsniedz 5%. 

Tikko izlietam betonam jāžūst vismaz 28 dienas. Stipri nevienmērīgas 
vietas ir jānoslīpē vai jāaizpilda ar piemērotu špakteles masu. 
Sagatavotas virsmas gruntēt ar gruntējumu 1-K-PUR.  

Visām šuvēm un plaisām jābūt attīrītām no netīrumiem. Beigās jāveic 
gruntējums un jāapsmidzina ar šuvju blīvēšanas masu SuperFix MS. 

Metāla virsmām jābūt tīrām, un uz tām nedrīkst būt tauki, rūsu vai 
netīrumus jānoņem, izmantojot smilšu strūklu pirms Carmaflex1-K-
PUR pārklājuma materiāla uzklāšanas. Beigās gruntēt ar metāla grunti 
(Metallgrund). 

6 kg un 15 kg 

pelēks 

Iepakojums jāuzglabā sausā, vēsā cietā, sargājot no tiešu saules staru un 
mitruma ietekmes.  

Uzglabāšanas temperatūra: 5°-30°C. Produktam jāpaliek savā 
oriģināliepakojumā neatvērtam, uz kā ir lietošanas ieteikumu, 
ražošanas numura un ražotāja drošības norāžu nosaukums. 
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SVARĪGAS NORĀDES Carmaflex1-K-PUR satur izocianātus un ksilolu. Iepazīties ar ražotāja 
informāciju. Uzliesmojošs. Turēt pienācīgā attālumā no atvērtas uguns. 
Nesmēķēt. Darba laikā rūpēties par labu ventilāciju, citādi izmantot 
elpošanas masku. Izmantot aizsargbrilles un cimdus. Ja nokļūst acīs, 
nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku 
palīdzību. Ievērot produkta drošības datu lapu. Ierīces jātīra ar 
universālo tīrītāju, pirms ir notikusi Carmaflex1-K-PUR sacietēšana. 

 
 
 


