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MAPEPLAN UG   

Sintētiska hidroizolacijas membrāna 
  
 
APRAKSTS:  
MAPEPLAN UG  ir vienslāņa PVC-P 

sintētiskā hidroizolācijas membrāna. 

 

MAPEPLAN UG ir vienslāņa 

membrāna, kuru klāj oranžas krāsas 

signālpārklājums; To var izmantoto kā 
hidroizolācijas membrānu tuneļos un 

pazemes konstrukcijās.  

 
PIELIETOJUMS: 

• Pazemes konstrukciju 

hidroizolēšanai 

• Urbto un kontrolēto 

sprādzienu tuneļu 

hidroizolēšanai. 

• Vaļēja tipa tuneļu 

hidroizolēšanai. 

 

TEHNISKAIS APRAKSTS: 
Pateicoties īpašajai MAPEI SpA laboratorijās izstrādātajai formulai MAPEPLAN UG  piemērots 

dažāda veida hidroizolācijas izveidei. Divkrāsu (oranžs/melns) signālpārklājums ļauj pamanīt 
vizuālus membrānas bojājumus ieklāšanas laikā. 
 

Pateicoties augstajiem ražošanas standartiem, membrānai ir labi mehāniskie un darba ražīguma 

rādītāji. Dažas priekšrocības izmantojot MAPEPLAN UG: 

• Ilgs dzīves cikls un zemas eksplutācijas izmaksas; 

• Augsta mehāniskā noturība; 

• Signālpārklājums (oranžs/melns); 

• Dubultā šuvju metināšana iespējama, kas ļauj veikt šuves spiediena testu; 

• Noturība pret patstāvīgu ūdens spiedienu; 

• Augsta noturība pret sakņu cauraugšanu; 

• Labi rādītāji zemas temperatūras apstākļos; 

• Augsta noturība pret strāvu; 

• Nav materiāla degradācijas pie pilnīgas iegremdēšanas; 

• Uguns reakcijas klases: E saskaņā ar NE 13501-1; 

• Brīvi ieklāta membrāna strādā neatkarīgi no konstrukciju deformācijām; 

• Norobežošanai/ sektoru izveide iespējama ar PVC ūdens barjerām 

• Apkārtējai videi draudzīga, otrreiz pārstrādājama. 

 

IEPAKOJUMS: 
MAPEPLAN UG  tiek piegādāts dažādos biezumos ar 2,0/ 2,1 m platumu un standartā 20 m garos 

ruļļos. Iespējams pasūtīt speciāla garuma ruļļus, ja tas nepieciešams konstrukcijas profila vai 

struktūras dēļ. 
 

CE EN 13491 
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UZGLABĀŠANA UN ATRITUMU APSAIMNIEKOŠANA: 
Normālos darba apstākļos produkts saglabājas stabils. MAPEPLAN UG  uzglabāt iekštelpās, 

oriģinālā un slēgtā iepakojumā. 
 

Saskaņā ar spēkā esošajām normām par atkritumu apsaimniekošanu, produkta pārpalikumus 

iespējams nogādāt izgāztuvē vai plastikāta pārstrādes vietās. 

 

TEHNISKO DATU LAPA 
Produkta raksturojums 
Bāzes materiāls PVC-P 

Krāsa  Oranžs/melns 

 Mapeplan UG  15 Mapeplan UG  20 Mapeplan UG  30 
Izmēri:    

Biezums (UNI 1894-
2)(mm) 

1,5 mm (-5/+10%) 2,0 mm (-5/+10%) 3,0 mm (-5/+10%) 

Standarta ruļļa garums 
(UNI 1848-2) (m): 

20 (-0/+5%) 

 

20 (-0/+5%) 

 

20 (-0/+5%) 

 

Platums (UNI 1848-2) (m): 2,00/2,10m (-0,5/+1%) 2,00/2,10m (-0,5/+1%) 2,00/2,10m (-0,5/+1%) 

Masa uz vienības laukumu 
(UNI 1848-2) (g/m2): 

2055 (-5/+10%) 2740 (-5/+10%) 4110 (-5/+10%) 

  

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS 
 
Stiepes stiprība līdz 
plīsumam (ISO R 527) (1. 
un 3 daļa, 5. testa tips, 
ātrums 100 mm/min.) 
(MPa) 

15 (±2) 15 (±2) 15 (±2) 

Pagarinājums līdz 
plīsumam (ISO R 527) (1. 
un 3 daļa, 5. testa tips, 
ātrums 100 mm/min.) (%): 

280(±10) 280(±10) 280(±10) 

Noturība pret plīsumiem 
(ISO 34) (B metode – stūra 
tests, 2. Attēls, ātrums 50 
mm/m) (kN/m): 

≥45 ≥45 ≥45 

Caursites CBR tests (EN 
ISO 12236 (kN): 

≥2 ≥2,5 ≥3,0 

Ūdensnecaurlaidība (EN 
14150) (m3/m2 dienas)  

<10-7 

Aukstā liece (EN 495/5) 
(temp. -25oC):  

Nav lūzuma, vai plaisas 

Noturība pret sakņu 
ieaugšanu (CEN/TS 14416) 

atbilst 

Uguns reakcijas klase (EN 
13501-1) 

E klase 
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Uzmanību! 
Tikai profesionālai izmantošanai. 
Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un 

pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. 

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. 

Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī 

tiek nepareizi pielietots. Piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un 

piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā. 

 

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

 

IZPLATĪTĀJS: SIA “Velve M.S. Tehnoloģijas”, Uriekstes 2A, Rīga LV 1005,  

tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa:   www.velvemst.lv   

   


