
  
 

 

APRAKSTS 

Mapeplan® EVO SK ir augstas uguns drošības pašlīmējošā tvaika un konvekcijas 
barjera, saskaņā ar DIN 18234, kas piemērota vieglajiem tērauda jumtiem. 

 
Pielietojuma piemēri: 

Mapeplan® EVO SK ir piemērots: 

• Trapecveida profila jumtiem, arī gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt 

paaugstinātu ugunsdrošību, saskaņā ar DIN 18234 "Lielu ēku jumtu ugunsdrošība 

– ugunsbīstamība no apakšas". 

 

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS 

Mapeplan® EVO SK ir siltumu atstarojoša, pašlīmējoša tvaika barjera, kas 

izgatavota no tīra alumīnija ar stikla šķiedras stiegrojumu, un ir piemērota arī 

jumta segumiem virs 2500 m². 

Mapeplan® EVO SK ir viegli izmantojama visu gadu, pastāvīgi elastīga un 

nekļūst trausla. 

Tā kā nav jāgaida, līdz produkts nožūst, jumta virsmas jau drīz pēc produkta 

iestrādes var tikt noslogotas, kā arī ir noturīgas pret ūdeni un lietu. 

Mapeplan® EVO SK ir pašlīmējoša membrāna, ar augstu lipīgumu (pat zemās 

temperatūrās), kā arī elastīga, noturīga pret plīsumiem, plaisas pārsedzoša, nesatur 

šķīdinātāju un ir videi draudzīgs produkts. 
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SVARĪGI NORĀDĪJUMI 

• Tērauda trapecveida profilus ar plastikāta pārklājumu nav nepieciešams gruntēt. 

• Virsmām, uz kurām paredzēts membrānu līmēt, jābūt sausām, bez putekļiem, 

taukiem un eļļām. 

• Ja temperatūra ir zemāka par + 5°C, droša tvaika barjeras pielīmēšana vairs nav 

iespējama. 

• Nevar izmantot kā avārijas blīvējumu (otrais blīvējuma slānis). 

DARBA APRAKSTS 

Visas virsmas ir jāsagatavo tā, lai nodrošinātu Mapeplan® EVO SK ieklāšanu bez 

bojājumiem un nodrošinātu membrānas ilgmūžību. 

Ieklāšanu var veikt uz sausām un viegli mitrām virsmām. 

Mapeplan® EVO SK jāieklāj paralēli trapecveida profilam. 

Lai pielīmētu pie virsmas, no membrānas pamatnes noņemt aizsargplēvi un pēc 

tam stingri piespiest pie virsmas un izlīdzināt, lai zem mebrānas neveidotos gaisa 

burbuļi. 

Blakus jau pielīmētajai membrānai ieklāt nākamās slejas, veidojot 8-10 cm 

pārlaidumus, šuves rūpīgi salīmēt, izmantojot gumijas rullīti vai stipri piespiežot 

pie pamatnes. 

Esošās membrānas virsmas defektus neremontēt, bet rūpīgi uzlīmēt Mapeplan® 

EVO SK, bez grubuļiem un krokām. 

Mapeplan® EVO SK ir jāieklāj līdz siltumizolācijas līmenim visās savienojumu 

vietās, ap izvadiem vai iedziļinājumiem, un tām jābūt savienotām hermētiski un 

tvaiku necaurlaidīgi. 

 
Mapeplan® EVO SK nepakļaut atmosfēras iedarbībai ne ilgāk par 6 nedēļām. 

Iespējams pieprasīt specifiskus membrānas izmērus objektu vajadzībām. 

 

 
TĪRĪŠANA 

Rokas mazgāt ar siltu ūdeni. 

Darbarīkus tīrīt ar ūdeni vai šķīdinātāju. 

 
PATĒRIŅŠ 

Atkarībā no lietojuma specifikas, apm. 1,1 m2 uz m2 sienas / grīdas platības. 

 
IEPAKOJUMS 

100 m ruļļi (platums 1,40 m). 
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Atbilst standartiem: - DIN EN 13984 
- DIN 18234 



 

 

 

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA 

Materiāla veids: Stikla šķiedra ar tīru 

alumīnija laminējumu un 
akrila līmes slāni 

Krāsa: zila 

Garums (m): 100 

Platums (m): 1,40 

Biezums (mm): 0,2 

Svars (kg / m2): 0.150 

IEKLĀŠANAS DATI (pie + 23°C un relatīvā mitruma 50%) 

Darba temperatūra: no + 5°C līdz + 40°C 

Pamatnes stāvoklis: no sausas līdz nedaudz 
mitrai 

Lietus noturība: nekavējoties 

MEHĀNISKĀS VĒRTĪBAS 

Noturība pret karsēšanu saskaņā ar.DIN 52123: + 80°C 

Izturība pret novecošanu saskaņā ar EN 1928: atbilst 

Maksimālais stiepes spēks (N / 50mm)  

- gareniski: 420 

- šķērseniski: 450 

Pagarinājums pie maksimālās stiepes (%)  

- gareniski: 20 

- šķērseniski: 20 

Ūdens tvaika difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezumam 
saskaņā ar DIN EN ISO12572 Sd vērtība (m): 

> 5000 

Ūdensnecaurlaidība saskaņā ar EN 1928: atbilst un vienāds ar 2 kPa 

Ugunsdrošība saskaņā ar DIN EN 13501-1: klases E bwz. B2 

Temperatūras izturība: no -30°C līdz + 80°C 
 

UZGLABĀŠANA 

Var uzglabāt 12 mēnešus neatvērtā oriģinālā iepakojumā sausās, labi vēdināmās, 

viegli aizsargātās un siltās (+20 ° C) telpās. 

 

PIESARDZĪBAS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS 

Mapeplan® EVO SK ir izstrādājums un, saskaņā ar piemērojamajiem Eiropas 

standartiem (Regula 1906/2007 / CE-REACH), izstrādājumiem nav nepieciešama 

drošības datu lapa. Saskaņā ar mūsu pētījumiem, šis produkts nerada briesmas 

cilvēka organismam. Produkta iestrādes laikā iesteicams valkāt cimdus un brilles. 

Jāievēro drošības noteikumi darba vietā. 

PRODUKTS PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI 

PRODUKTA NODOŠANA ATKRITUMOS 

Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 

 
RAŽOTĀJS: Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy. 

IZPLATĪTĀJS: SIA “Velve M.S. Tehnoloģijas”, Uriekstes 3, Rīga LV 1005, 

tālr.: 67460990, mājas lapa: www.velvemst.lv 

http://www.velvemst.lv/

