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Produkta apraksts 
DenBit F - minerālas (cementa) bāzes divkomponentu, hidroizolējoša, blīvējoša 
mastika ar izcilām ūdeni atgrūdošām īpašībām ilgmūžīgas, elastīgas horizontālās un 
vertikālās hidroizolācijas izveidošanai uz terasēm un balkoniem, pagraba sienām, 
pamatiem, cokoliem, terasēm, balkoniem, mitrās telpās, vannas istabās, tualetēs, 
virtuvēs, veļas mazgātavās u.t.t., kā arī uz pagrabu, pamatu, cokolu sienām. 

Priekšrocības 

• Lietošanai iekštelpās un āra darbiem 
• Ar izcilu ūdeni atgrūdošu spēju un noturību pret atmosfēras nokrišņiem 
• Izturīga pret skrāpējumiem 
• Rada tīru un raupju pārklājumu, ideāli piemērota flīžu līmēšanai 
• Aizsargā izolēto virsmu pret agresīvu ķimikāliju (sulfāti, skābes, hlorīdi) 

iedarbību un augsnē esošajiem savienojumiem 
• Viegli uzklājama uz  sarežģītas konstrukcijas virsmām 

 
Pielietojums 
Pastāvīgi elastīga hidroizolācijas slāņa izveidošana zem flīžu klājuma āra darbos 
(balkoni, terases – ar slīpumu) vai iekštelpās (vannas istabas, dušas, tualetes, veļas 
mazgātavas, ģērbtuves, pagrabi, virtuves, automazgātavas).  
Papildus tam – arī pagrabu, pamatu, cokolu sienu hidroizolācija. 
 
Pielietojuma veids 
Lai pagatavotu mastiku, šķidro komponentu ieliet tukšā spainī, pēc tam piebērt 
pulverveida komponentu, visu samaisīt ar lēna ātruma maisītāju, līdz iegūta 
viendabīga masa (maisīšanas laiks apmēram 3–4 minūtes). 
Atstāt uz 5 minūtēm. Pēc tam atkal samaisīt. Abu komponentu daudzuma attiecība ir 
ideāli pielāgota samaisīšanai. Masas komponentu proporcija ir 1:3 – uz 1 šķidrā 
komponenta daļu jāņem 3 pulverveida komponenta daļas. 
Samaisīto mastiku izlietot 2 stundu laikā (pie +23ºC). Lai iegūtu šķidrāku konsistenci 
(dūņas), klājot pirmo slāni, var pievienot maks. 3% ūdens svara izteiksmē (jeb, 
piemēram, 0,3 l ūdens uz 10 kg iepakojumu). Ja darbs notiek siltumā, var pievienot 
nedaudz vairāk ūdens. Zemākās temperatūrās var vispār iztikt bez atšķaidīšanas. 
Darbus sākt ar stūru aizblīvēšanu un dilatāciju ar hidroizolācijas lenti.  
Mastiku uzklāt vismaz divos slāņos. Pirmo slāni (dūņu konsistencē) uzklāt ar otu vai 
birsti, intensīvi ierīvējot to pamatnē, kas ļaus iegūt optimālu izveidotās izolācijas 
adhēziju.  
Klāt bagātīgi, tomēr cenšoties saglabāt vienādu slāņa biezumu.  
Nākamos slāņus (špakteles masas konsistencē – bez ūdens piedevām) klāt ar rīvdēli, 
kas nav izgatavots no koka, vai otu (galvenokārt neregulārām virsmām).  
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Starp slāņu uzklāšanu ievērot pārtraukumus (apmēram 6 stundas pie +23ºC). 
Kopējam uzklātās izolācijas biezumam jābūt aptuveni 2–3 mm. Neklāt vienu mastikas 
slāni daudzumā, kas pārsniedz 2 kg/m2 (tas var radīt plaisas).  
Aizsargāt svaigu uzklātu izolāciju pret pārmērīgu saules staru iedarbību (sargāt no 
pārmērīgas izžūšanas) un lietus nokrišņiem.  
Flīžu klājumu izolētām terasēm, balkoniem un grīdām nostiprināt ar elastīgām līmēm, 
vismaz 24 stundas pēc mastikas uzklāšanas. 
 
Papildinformācija 
Maisīšanas proporcija (šķidrums:pulveris) 1:3 
Maisījuma izlietošanas laiks  Līdz 120 min 
Pārtraukums starp kārtām pie 23C un 50% mitruma Vismaz 6 stundas 
Vienas kārtas min biezums  1mm 
Kārtu skaits  2-3 
Šķidras masas patēriņš 1 kārta 1mm 1,5-1,6 kg/m2 
Lietus iedarbība iespējama >12 stundām 
Ūdens iedarbība ar spiedienu  atļauta pēc 7 dienām 
Flīzēšana iespējama pēc >24 stundām 
Ierobežojumi 
Virsmas sagatavošana 
Pamatnei jābūt tīrai, sausai un attīrītai no jebkādiem netīrumiem vai antiadhēzijas 
līdzekļiem (rūsas, pulvera, putekļiem, laku pārklājumu atlūzām). Tā nedrīkst būt 
sasalusi vai apsarmojusi.  
Svaigiem apmetumiem un betonam jābūt pilnīgi viengabalainam un blīvam. Ar 
hidroizolāciju pārklājamajām virsmām jābūt līdzenām, bez izvirzījumiem vai 
padziļinājumiem, gludi izlīdzinātām! Tikai šādi sagatavota virsma ļaus uzklāt 
hidroizolāciju vienmērīgi, vienādā slāņa biezumā. Vāji piesaistītus pamatnes 
fragmentus pieķitēt, bet pēc tam apstrādāt ar šādam mērķim paredzētu ātri saistošu 
mastiku.  
Minerālu pamatnes (betonu, šūnu betonu, betona segumus, cementa, cementa un 
kaļķu apmetumus) un ģipsi (ģipša apmetumus, ģipškartona plāksnes) nogruntēt ar 
dziļumgrunti, daudzums 0,2–0,25 kg/m2. Jāpanāk matēts mitruma izolētās virsmas 
stāvoklis.  
Dilatācijas spraugas, sienu un grīdu stūri, notekūdeņu akas un cauruļu atveres 
nostiprināt un nodrošināt ar hidroizolācijas lenti. 
 
 
Tīrīšana 

Instrumentus un netīrumus nomazgāt ar ekstrakcijas benzīnu. Mazu netīrumu 
noņemšanai izmantot īpašas Den Braven Bravo tīrīšanas drāniņas roku, rīku un 
virsmu tīrīšanai. 
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Krāsa (-s) 

• Pelēka 
 
Iepakojums 

• Spainis 10kg 
 
Speciālā tehniskā specifikācija atrodas izvēlnē Produkti 
 
Uzglabāšanas periods 
Uzglabāt neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10ºC līdz + 25ºC, 
pieļaujamais uzglabāšanas laiks – līdz 12 mēnešiem no ražošanas datuma. Uzglabāt 
sausā vietā. 
 
Drošība 

Produkta datu karte pieejama izmantošanai vai izdrukāšanai Denbraven.lv interneta 
vietnē. 
 
Garantijas 
Den Braven garantē, ka produkta parametri atbilst tehniskajai specifikācijai (attiecībā 
uz produktu ekspluatācijas termiņā). 
 
Atsauce par atbildību 
Šajā dokumentā, kā arī visās papīra un digitālā formāta publikācijās iekļautā informācija balstās uz mūsu pašreizējo zināšanu un 
pieredzes stāvokli. Den Braven nav atbildīgs par jebkādām kļūdām vai neatbilstībām, kas rodas no tehnoloģiskām izmaiņām vai 
pētījumiem, kas notikuši starp dokumenta izsniegšanas datumu un produkta iegādes datumu. Den Braven saglabā tiesības 
veikt izmaiņas produkta specifikācijās. Pirms lietošanas lietotājam jāiepazīstas ar šī dokumenta un ar to saistīto dokumentu 
saturu. Turklāt lietotājam jāveic tests un jānovērtē produkta piemērotība paredzētajam lietojumam. Lietošanas metode, apstākļi, 
kādos produkts tiek uzglabāts vai transportēts, ir ārpus mūsu kontroles, un tāpēc tā nav Den Braven atbildība. Visi pasūtījumi 
tiek apstrādāti saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem Den Braven pārdošanas noteikumiem. Informācija, kas iekļauta produkta 
tehnisko datu lapā, ir sniegta godprātīgi un nav pilnīga. 


