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ŠĶIDRĀ VEIDĀ UZKLĀJAMA, CAURSPĪDĪGA 
HIDROIZOLĀCIJAS SISTĒMA



Balkoni un terases ir nepārtraukti pakļauti 
atklātam mitrumam, ultravioletajai
letajai degradācijai, skābajam lietum, 
mehāniskajam nolietojumam, spiedien-
am, ko rada kustibas saistībā ar
temperatūras izmaiņām un salu. Šo 
iemeslu dēļ, lielākā daļa terašu un 
balkunu saskarās ar
noplūdēm, kas pēc tam prasa renovāciju, 
lai tās novērstu un šīs 
virsmas saglabātu savu 
dekoratīvo dizianu.

Profesionāls, ilgtermiņa 
risinājums caurspīdīgai 
hidroizolācijai ir

MARITRANS hidroizolācijas pārklājuma 
pamatā ir UV stabili Poliuretāna sveķi. 
Uzklājot tos uz balkoniem un terasēm, 
tas rada bezšuvju, caurspīdīgu, gājēju 
plūsmas drošu membrānu, kas uzticami 
aizsargā substrātu ilgtermiņā un pat 
visizaicinošākajos apstākļos.



• viegli uzklājams (viena komponenta)

• uzklājot rada bezšuvju membrānu bez 

savienojuma vietām un bez noplūdes iespējām

• UV stabils

• Nepaliek dzeltens, nedrūp

• Izturīgs pret stāvošu ūdeni

• Dekoratīvs un viegli tīrāms

• Laika gaitā saglabā savas mehaniskās īpašības

nepaliekot cietāks vai trausls

• Aizpilda plaisas

• Saglabā savas mehāniskās īpašības temperatūras 

amplitūdā no -30°C līdz +80°C

• Nodrošina ūdens tvaiku caurlaidību

• Nodrošina pilnas virsmas saķeri

• Apstrādātā virsma izturēs ikdienas gājēju plūsmu

• Izturīgs pret tīrīšanas līdzekļiem, eļļām, šķaidītajām 

skābēm vai bāzēm

• Mehānisko bojājumu gadījumā viegli lokāli labojams

• Zemas izmaksas salidzinot ar izmaksām, ja 

nepieciešama pilnīga flīžu noņemšna,

jaunas hidroizolācijas uzklāšana un jaunu flīžu uzlikšana.

Priekšrocības
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Vislabākajiem rezulātiem iesakām, lai pirms uzklāšanas visas virsmas būtu sausas un labā stāvoklī. Ir nepieciešama 
uzmanīga sagatavošanās. Savienojuma vietām un šuvēm ir jābūt tīrām, sausām. Rekomendējam visas savienojuma 
vietas,šuves un spraugas apstrādāt ar piemērotu pirmsapstrādes dziļās iedarbības grunti. Detalizētākas lietošanas 
instrukcijas mklējiet produkta tehniskajā lapā.

• pēc DIN EN 1928 procedūras A un tika klasificēts kā 
ūdensdrošs hidroizolācijas
parklājums
• pēc EN ISO 12572 un tika izpētīts, ka tas nodrošina pi-
etiekamu ūdens tvaiku
caurlaidību, lai pārklātā virsma varētu elpot.
• pēc DIN EN ISO 527 un tika izpētīts, ka pēc 2000 stundām 
UV istabā atbilstoši
DIN EN ISO 4892-3, tā mehāniskās īpašības nav ietkmētas 
un šis pārklājums šajā laikā
nav palicis ne cietāks, ne trauslāks.
• pēc DIN EN ISO 4628-6 un tika izpētīts, ka pēc 2000 
stundām UV istabā atbilstoši
DIN EN ISO 4892-3, pārklājumam nebija nekādu virsmas 
drupšanas pazīmju.

     ir testēts Vācijas valsts institūtā 
Materialprüfanstalt MPA-Braunschweig. Starp citiem, tas tika 
testēts pēc šādiem parametriem:

    Uzklāšana    
Sākumā nepieciešams visu virsmu aktivizēt ar MARITRANS® TILE-PRIMER saķeres veicinātāju (1.solis). 
Izmantojot MARITRANS® TILE-PRIMER, tiek nodrošināta virsmas attirīšana un attaukošana. Nākamais solis 
ir uzklāt MARITRANS® pārklājumu (2. un 3.solis). Pēc sacietēšanas MARITRANS® pārklājums rada patīkamu 
spīdīgu virsmu. Ja nepieciešams, lai virsma būtu matēta, papildus nepieciešams uzklāt vienu
kārtu ar MARITRANS® FINISH satin matte. Tas ir jāuzklāj virs galvenā pārklājuma.
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Ja nepieciešama caurspīdīga, UV stabilia, 
ūdensdroša membrāna 
pārklājums var tikt izmantots arī:

• Iekšējiem pagalmiem
• Lūkām
• Ieplēstām vai ieplaisājušām 
stikla virsmām
• Stikla ķieģeļiem
• Siltumnīcām u.c.



Balkoni un terases var tikt nodrošināti ar 
hidroizolāciju izmantojot MARITRANS/MARISEAL 
Sistēmu kombināciju, tādējādi nodrošienot plašas
dekoratīvās iespējas un krāsu kombināciju klāstu.

Pirmais solis pārklājuma veidošanā ir uzklāt 
MARISEAL 250, lai nodrošinātu virsmas hidroizolāciju. 

MARISEAL 250 elastīgo poliuretāna pārklājumu 
netraucē būves kustīgā struktūra un tas darbosies 
kā galvenā hidroizolācijas sistēmas membrāna. 
Nākamais solis ir uzklāt UV stabilo, stingri elastīgo 
MARISEAL 400 pārklājumu, lai iegutū
nepieciešamo krāsu.

Tad uz slapjā MARISEAL 400 pārklājuma, var tikt 
izkliedētas krāsainās pārslas vai gabaliņi.

Pēc nožūšanas virsmu noslēgt ar MARITRANS 
caurspīdīgo pārklājumu.

BALKONU UN TERAŠU HIDROIZOLĀCIJA

Dekoratīvs pārklājums ar krāsu
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Piemērots veids kā ar hidroizolāciju noklāt balkonus, 
terases un gājēju celiņus ir smilšu paklāja pārklājums. Tā 
rezultātā tiek iegūta ilgtermiņa dekoratīva un neslīdoša 
virsma.

Pirmais parklājuma konstrukcijas solis ir noklāt virsmu ar 
MARISEAL 250 hidroizolāciju.

MARISEAL 250 ir augsti elastīgs poliuretāna pārklājums, 
kuru netraucē būves kustīgā struktūra un tas darbosies kā 
galvenā hidroizolācijas sistēmas membrāna.

Nakamais solis ir uzklāt sveķu javu, lai izveidotu smilšu 
paklāju. Sveķu javu var izveidot sajaucot caurspīdīgo, UV 
stabilo MARITRANS ar krāsotām silīcija smiltīm vai
dabiskā akmens gabaliņiem. Sveķu javu uzklāj ar ķelli.

Pārklātā virsma ir ūdens necaurlaidīga, raupja, ar dabīgu 
minerālu izskatu un tā
nodrošina izcilu noturību pret nobružāšanos.

Smilšu paklāja pārklājums
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