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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

PREMSEAL 100 
Savaime lipni HDPE hidroizoliacinė membrana 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

MEMBRANOS DENGIMAS ANT HORIZONTALIŲ PAVIRŠIŲ 
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1. Kai padengiate pirmąjį ruloną, antrąjį guldykite į reikiamą vietą. Membrana galuose turi persidengti kaip 

nurodyta aukščiau brėžiniuose. Pirmiausia gerai suspauskite persidengimą ir 500 mm prie 

hidroizoliuojamo paviršiaus, užtikrinant gerą sukibimą. Labai svarbu, kad būtų laikomasi nurodyto 

minimalaus persidengimo.  

2. Kai membranos galas prispaustas per visą plotį, vyniokite membraną toliau ir stipriai prispauskite.  

3. Sekantis rulonas klijuojamas analogiškai, užtikrinant minimalų persidengimą tarp rulonų šonuose. 

4. Persidengimas ir rulonų suklijavimas šonuose turi užtikrinti, kad siūlės bus sandarios. Tam membraną 

reikia stipriai suspausti persidengimuose. Geriausia tą atlikti naudojant volelį. Dengiant membraną ant 

didelių horizontalių plotų, ją geriausia suspausti naudojant vandens pripildytą volelį.  

 

MEMBRANOS DENGIMAS ANT VERTIKALIŲ PAVIRŠIŲ 

 
1. Pirmiausia pritvirtinkite membraną vertikalaus paviršiaus viršuje. Tvirtinimo metodas priklauso nuo 

konkrečių sąlygų, t.y. konstrukcijos aukščio, prieinamumo, konstrukcinių detalių. Kad būtų patogiau 

klijuoti, gali tekti naudoti pastolius. Viršuje membrana turi būti patikimai sujungta su bet kokia 

egzistuojančia hidroizoliacine danga.  

2. Jei reikia, membraną mechaniškai pritvirtinkite viršuje. Tai atliekama arba membranos viršų įspraudžiant 

tarp egzistuojančių konstrukcijos elementų arba per visą membranos plotį prikalant medinę lentelę.  

3. Tieskite membraną nuo viršaus žemyn, išvyniodami maždaug vieną metrą.  

4. Nulupkite pirmuosius 500 mm apsauginio popieriaus, jį suvyniokite ir prispauskite membraną prie 

nugruntuoto paviršiaus, kad būtų pasiektas maksimalus sukibimas. 

5. Lėtai vyniokite membraną ir leiskite žemyn, kol membrana išsivynios vertikaliai visu paviršiumi.  

6. Rankomis tvirtai suimkite nuvyniotą apsauginio popieriaus dalį ir tvirtai patraukite žemyn, sukdami aplink 

medinį pagalį, kad popierius vienoda jėga luptųsi per visą membranos plotį.  

7. Nulupus apsauginį popierių, stipriai prispauskite membraną prie hidroizoliuojamo paviršiaus, spausdami 

nuo centro į šonus, kad išstumtumėte orą.  

8. Jei reikia formuoti siūlę, laikykitės minimalaus persidengimo reikalavimų. Persidengimo siūlę stipriai 

suspauskite, naudodami volelį. Papildomai tvirtinti mechaniškai nereikia, kadangi persidengimo vietose 

membrana padengta didelio stiprio klijuojančia medžiaga. 

9. Priklijavus vieną ruloną, greta analogiškai klijuojamas sekantis, laikantis minimalaus persidengimo 

reikalavimų.  
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DARBŲ UŽBAIGIMAS 
 

1. Kai tik membraną priklijuojate, iškart ją uždenkite: užpilkite smėliu, cementu, trinkelėmis ar kitu metodu, 
priklausomai nuo poreikio. 

2. Vertikalius paviršius rekomenduojama užversti smėliu ar kitu gruntu, kuriame nebūtų akmenų, statybinių 
šiukšlių ar kitų medžiagų, galinčių pažeisti membraną. Galima naudoti ir kitas sistemas. 

3. Jei neaišku, kokiu gruntu bus užverčiama, rekomenduojama naudoti apsauginę membraną. 
4. Vertikaliems paviršiams rekomenduojama naudoti apsaugines medžiagas, kadangi dažnai žemė 

užverčiama gruntu iš sunkvežimio, kas gali pažeisti membraną dėl didelio spaudimo užverčiant. 
5. Hidroizoliuojant horizontalius paviršius membraną rekomenduojama uždengti betono sluoksniu, trinkelėmis, 

žvyru ir pan. Jei horizontalių paviršių padengsite gruntu, kuriame yra didelių akmenų ar šiukšlių, reikia 
naudoti apsaugines plokštes PREMBOARD, kad nepažeistumėte membranos.  

6. Apsaugines plokštes PREMBOARD  galima priklijuoti PREMSTIK dvipuse lipnia juosta ar pan. 

  

PASTABOS 
1. Paviršiaus paruošimą, membranos klijavimą ir apsauginio sluoksnio įrengimą reikia atlikti kaip įmanoma 

greičiau, kad kuo mažiau būtų pažeisti paviršiai dėl vykstančių statybos darbų. Tarp paviršiaus gruntavimo 
ir membranos klijavimo turi būti minimali pertrauka. Jei dar darbų pertraukos per ilgos, jos gali sąlygoti 
sekančias problemas 
- Kelioms savaitės paliktą neuždengtą membraną gali neigiamai paveikti aukšta aplinkos temperatūra. 
- Šiukšlės gali pažeisti membranos pakraščius. 
- Statybininkai, vaikščiodami ant neapsaugotos membranos, gali ją pažeisti. 

2. Aukšta temperatūra gali sąlygoti pūslių atsiradimą. Taip nutinka dėl neišstumto, po membrana likusio oro, 
vandens garų ar grunte esančių tirpiklių garavimo. Šios pūslės nesusilpnina membranos hidroizoliacinio 
poveikio po to, kai ji padengiama apsauginiu sluoksniu. 

3. Jei neapsaugotą membraną planuojate palikti savaitei ar daugiau, kraštines persidengimo juostas 
rekomenduojama stipriai prispausti prie paviršiaus ir užklijuoti dvipuse lipnia juosta PREMSTIK. Šią juostą 
galima palikti ir, jei reikės toliau klijuoti membraną, ją dengti tiesiai ant juostos. 

4. Didelėse statybų aikštelėse, kur dėl vykstančių darbų tikėtinas membranos ant horizontalių paviršių 
pažeidimas, rekomenduojama ją uždengti PREMBOARD apsauginėmis plokštėmis. Jei planuojamas 
automobilių eismas, reikia naudoti didelio stiprio apsaugines plokštes. 

5. Laikino pritvirtinimo medines lentas reikia palikti iki pat užpylimo arba uždengimo apsauginėmis plokštėmis. 
Membranos viršų ant vertikalių paviršių reikia sutvirtinti, priklijuojant horizontalią armuojančią membranos 
juostą. Tai uždengs skyles nuo vinių, kuriomis buvo pritvirtinta laikina lenta. 
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6. Viršutinė armuojanti membranos juosta turi būti patikimai sujungta su kitomis įrengtomis hidroizoliacinėmis 
dagomis. Sujungimo metodas priklauso nuo naudojamų dangų. 

7. Jei membrana paliekama neuždengta visam laikui (ant parapetų ir pan.) ją reikia padengti PREMSHIELD 
savaime lipnia aliuminio juosta, PREMSEAL SOLAR SHIELD arba analogiška danga.  

 

DETALĖS 
Šiame skyriuje pateikiama keletas pagrindinių detalių, įskaitant 
rekomendacines procedūras išorinių ir vidinių kampų hidroizoliavimui. 
Tikslesnę informaciją, susijusią su specifiniais reikalavimais, galite gauti 
susisiekę su tiekėju. 
 
1. Pagrindiniai principai: 

- Jungiant du skirtingus konstrukcinius elementus (pvz. sieną ir 
grindis), membraną reikia armuoti PREMSEAL juosta, kad 
galimi konstrukciniai judėjimai darytų mažesnį poveikį 
hidroizoliacinei membranai. Kampus armuoti reikia prieš 
klijuojant membraną.  

- Visi persidengimai turi būti suformuoti taip, kad viršutinis 
sluoksnis eitų žemyn (žiūrėti žemiau pateiktą 
brėžinį). 

- Formuojant grindų/sienos kampą, vertikali 
membrana turi uždengti horizontalią. 

- Formuojant lubų/sienos kampą, horizontali 
membraną turi uždengti vertikalią. 

- Labai svarbu, kad visos detales 
persidengimuose ir armuojančios juostos visu 
plotu patikimai sukibtų su paviršiumi. Po 
membrana negali susidaryti ertmių.  

- Sudėtingų konstrukcijų sandarinimui, pvz. 
vamzdžiams, papildomai reikia naudoti tirštą 
bituminę mastiką.  

- Jungiant horizontalių ir vertikalių paviršių 
membranas labai svarbu sujungimo 
sandarinimo metu nepažeisti anksčiau 

patiestos membranos. 
2. Kampinė detalė – tarp dviejų vertikalių plokštumų. 

Pastaba: jei vidiniai kampai tarp dviejų sienų labai 
smailūs, juos reikia užlyginti cementiniu mišiniu. 

3. Kampinė detalė – tarp dviejų vertikalių ir apatinės 
horizontalios plokštumos: 

- Armuokite apatinį kampą su 300 mm 
pločio armuojančią juosta PREMSEAL 
REINFORCING TAPE. Ją reikia atidžiai 
priklijuoti prie kampų, kad po ja 
nesusiformuotų oro kišenės. 

- Pirmiausia klijuokite membraną ant 
horizontalių paviršių, užleidžiant ją ant 
vertikalių paviršių virš armuojančios 
juostos. 

- Klijuokite membraną ant vertikalių 
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paviršių, užleisdami ant horizontalios membranos. Išvyniokite membranos tiek, kad užtektų užleisti 
ant kampo ir ant horizontalaus paviršiaus kaip parodyta brėžiniuose. Membrana kerpama taip, kad 
atitiktų kampines detales.  

4. Kampinė detalė – tarp dviejų vidinių ir vienos išorinės horizontalios plokštumos: 
- Armuokite viršutinį kampą su 300 su 300 mm pločio armuojančią juosta PREMSEAL 

REINFORCING TAPE. Ją reikia atidžiai priklijuoti prie kampų, kad po ja nesusiformuotų oro 
kišenės. 

- Pradėkite klijuoti ant horizontalaus paviršiaus ir toliau ant vertikalaus paviršiaus.  
- Horizontali membrana tu uždengti vertikalią membraną ir armuojančią juostą. Abi membranos turi 

būti įpjaunamos vienodai pagal kampo konstrukciją. 
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Deformacinės siūlės 
Bendri principai: 
Prieš dengiant hidroizoliacinę membraną ant deformacinės siūlės (taip pat ant technologinės siūlės arba trūkio), 
siūlę reikia per visą ilgį armuoti 300 mm pločio juosta PREMSEAL EXPANSION JOINT TAPE.  
Membranai ties siūle reikalingas pagrindas. Tam reikia tinkamomis priemonėmis (naudojant deformacinių siūlių 
juostas ir hermetikus) siūlę užpildyti.  
 
 

 
 
 

 


