
 

BT 18 
 

 Izolējošā bituma membrāna 
 
 

Pašlīmējošā bituma izolācija. Izmantojama temperatūrā, sākot no +5 °C. 
 

ĪPAŠIBAS 

4 izmantojama, sākot no +5 °C 
4 savienojumā ar BT 26 lietojama arī uz 

viegli mitrām pamatnēm 
4 ar momentānu iedarbību pret ūdeni un 

lietu 
4 uzklājama “aukstā” veidā 
4 elastīga un nosedz plaisas pamatnē 

PIELIETOJUMS 

Membrāna Ceresit BT 18 ir dubulti laminēta polietilēna folija ar 
līmējoši blīvējošo bituma–kaučuka masu. Membrānu Ceresit BT 
18 var lietot vienmēr no mitruma iedarbības puses, bet jo īpaši 
šādos gadījumos: 
- veicot pamatu un atbalsta sienu, balkonu un terašu izolāciju; 
- veicot ēku vertikālo un horizontālo virsmu aizsardzību pret 
grunts mitrumu un gruntsūdeni. 
Uz ļoti porainām un grumbuļainām pamatnēm, uz kurām pare-
dzētā saskares virsma būs mazāka par 80%, jālieto citas blīv-
ēšanas sistēmas, piem., izmantojot bituma masu Ceresit CP 43. 
Membrāna Ceresit BT 18 nav noturīga pret UV starojumu. Mate-
riāls ir noturīgs pret gruntsūdenī un gruntī parastā veidā esošām 
agresīvām vielām. 

PAMATNES SAGATAVOŠANA 

Pamatnei jābūt gludai, stiprai, monolītai, sausai un tīrai. Pirms  
BT 18 lietošanas visas minerālās pamatnes jānogruntē ar prepa-
rātu Ceresit BT 26 atbilstoši tā lietošanas instrukcijai. Pie metāl-
iskām, plastmasas un putu polistirola pamatnēm membrāna 
jālīmē tiešā veidā bez gruntēšanas. Pamatne, kuru paredzēts 
gruntēt ar BT 26, pirms gruntēšanas var būt nedaudz mitra. 
Pirms BT 18 līmēšanas jāpārliecinās, ka gruntējošais slānis BT 
26 ir sauss, sacietējis un tas ir viendabīgā melnā krāsā. Papildus 
jāpārbauda gruntējošā pārklājuma adhēzija, ko var izdarīt, 
pielīmējot un noplēšot BT 18 nelielu joslu. Ja vairāk par 30% no 
uzlīmētā gruntējošā pārklājuma tiks atrauts no pamatnes, tad ad-
hēzija vēl nav pietiekama. Jānogaida pāris  
stundas un mēģinājums jāatkārto. Gruntējošā pārklājuma adhēzi-
ja ir pietiekama, kad BT 18 josla ir atraujama ar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spēku. 5 cm platas Ceresit BT 18 joslas gadījumā spēkam jābūt 
lielākam par 0,1 kN. 

DARBA VEIKŠANA 

1. BT 18 piegriešana  
Atbilstoša izmēra membrānas joslas ir jāpiegriež uz dēļa, izman-
tojot asu nazi, pēc tam atkārtoti jāsarullē. 
2. Malu un stūru izolēšana 
Visa veida izolēšana ar membrānu BT 18 sākas ar stūru, šķautņu 
un malu nodrošināšanu. Visos stūros (ieliektajos un izliektajos) 
tiek ielīmēti atbilstoši iegriezti membrānas gabali atbilstoši norā-
dījumiem, kas iekļauti instrukcijā par Ceresit membrānu ieklāšan-
u. Sākumā visos stūros un uz malām jāuzlīmē 30 cm biezas past-
iprinošās joslas, kas piegrieztas no Ceresit BT 18 ruļļa. 
3. Uzlīmēšana 
Membrānas joslas tiek uzlīmētas uz sagatavotas pamatnes, vien-
laicīgi noplēšot aizsargpapīru. Izolācija uz sienām ir līmējama 
vertikāli no augšas uz leju. Tādā gadījumā jāievēro šāda darbī-
bas kārtība: 
- piegrieztās joslas sākumā, aptuveni 1 m garumā, lēnām jāatlī-
mē aizsargfolija un jāsatin; 
- josla ar līmējošo pusi jāpieliek pie sagatavotās pamatnes un jā-
līmē tālāk, pakāpeniski atlīmējot aizsargfoliju; 
- vienlaicīgi ar suku vai drānas gabalu izolējošā josla jāpiespiež 
pie pamatnes, sākot darbu no centra, tādā veidā izvairoties no 
lūzumu un gaisa burbulīšu veidošanās; 
- beigās visa pielīmētā izolējošā josla jāpiespiež ar gumijas rulli. 
Īpaši rūpīgi ar rulli jāpiespiež joslas atsevišķi ielocījumi (kuru pla-



 

tums ir vismaz 8 cm). Veicot virsmu izolēšanu, virs dzīvojamām 
telpām membrānu Ceresit BT 18 ieteicams ieklāt divās kārtās. 
 
4. Augšējās malas nostiprināšana 
Uz vertikālām virsmām membrānas augšējā mala jānostiprina 
mehāniski, izmantojot šim nolūkam zemapmetuma vai cokola 
metāla līstes. Augšējā izolācijas mala, kas atrodas virs sti-
prinošās līstes, jānošpaktelē ar masu CP 43. Gadījumā, ja izo-
lēšana ar membrānu ir pabeigta zem projektētā virsmas līmeņa, 
tad jānošpaktelē arī stiprinošā līste.  
5. Aizsargslāņi/izolējošie slāņi un bedru aizbēršana 
Lai nodrošinātu izolāciju Ceresit BT 18 pret bojāšanu, jāizmanto 
atbilstošas drenāžas plates vai neausta drāna. Šie aizsargi nosti-
prināmi tādā veidā, lai grunts uzbēršanas laikā nenotiktu noslī-
dēšana. Izolējošās plates, piem., no ekstrudētā polistirola, var 
stiprināt ar bituma masu CP 43. 
Pēc izolācijas darbu beigām bedrēm jābūt aizbērtām 72 stundu 
laikā. 
Bedru aizbēršanai izmantot tikai smiltis, smilts un grants ma-
isījumu vai citu smalkgraudainu materiālu. Bedres aizberamas vai 
blietējamas ar 30 cm bieziem slāņiem. 

PIEZĪME 

Darbus nepieciešams veikt sausos laika apstākļos, kad gaisa un 
pamatnes temperatūra ir no + 5° līdz + 30 °C un relatīvais gaisa 
mitrums zemāks par 80%. Jāizvairās no darbu veikšanas uz stipri 
insolētām virsmām. 
Pirms BT 18 lietošanas augstā temperatūrās, izolācijas rullīši 
jāuzglabā aukstos apstākļos, jo sakarsēta bituma masa kļūst 
mīksta un lieki apgrūtina darbu. Veicot darbus zemās temperatū-
rās, membrānas ruļļi obligāti jāuzglabā siltos apstākļos, kas ievē-
rojami atvieglos darbu un paaugstinās BT 18 līmēšanas spēku 
pie pamatnes. Membrānas temperatūrai tās ieklāšanas brīdī jā-
būt no +10° līdz +20°C. Savukārt pie zemām temperatūrām (zem 
+10 °C) materiālu ieteicams uzglabāt istabas temperatūrā vismaz 
24 stundas. Darbu veikšanas laikā nav pieļaujama ūdens ie-
plūšana zem izolējošā slāņa, piem., uzkrāšanās zem pārseguma, 
kas izsūcas caur pamata sienas slāni, iztek no notekcaurulēm utt. 
Visi dati attiecas uz temperatūru +20°C un relatīvo gaisa mitrumu 
60%. 

IETEIKUMI 

Šī tehniskā karte nosaka materiāla lietošanas ietvarus un darbu 
veikšanas ieteicamo veidu, taču nevar aizstāt izpildītāja 
profesionālo sagatavotību. Bez jau minētajiem ieteikumiem darbi 
jāveic saskaņā ar celtniecības un darba drošības noteikumiem. 
Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, savukārt tā izmantošanas 
apstākļus un veidu viņš nav spējīgs ietekmēt. Šaubīgās situācijās 
lietotājam ieteicams pašam veikt materiāla izmēģinājuma pār-
baudes. Ar šīs tehniskā kartes izdošanu spēku zaudē iepriekš iz-
dotās tehniskās kartes. 

UZGLABĀŠANA 

- Ceresit BT 18 rullīši transportējami un uzglabājami vertikālā 
stāvoklī, nodrošinot tos pret saspiešanu, augstu temperatūru un 
mitrumu. 
- Karstā laikā Ceresit BT 18 rullīši uzglabājami vēsos apstākļos, 
bet pirms Ceresit BT 18 lietošanas zemās temperatūrās – siltos 
apstākļos. 

- Aizsargkartons noņemams īsi pirms lietošanas. 

IESAIŅOJUMS 

Ruļļi 20 m x 1 m, iesaiņoti aizsargkartonā. 

TEHNISKIE DATI 
Bāze:  noturīga pret pārraušanu, divkārtīgi laminēta polietilēna 
folija ar līmējoši   blīvējošu kaučuka–bituma masu  
 ____________________________________________ 
Krāsa:                                                                   pelēki melna 
____________________________________________________ 
Izmēri:  
biezums:                                                        aptuv. 1,5 ± 10% mm 
HDPE folijas biezums:                                                        0,1 mm 
platums:                                                                                1,0 m 
____________________________________________________ 
Lietošanas temperatūra:                                  no + 5° līdz + 30°C 
____________________________________________________ 
Reakcija uz uguni (sask. ar EN 13501– 2008):                       E 
 ____________________________________________ 
Ūdensnecaurlaidība (60 kPa) (sask.ar EN 1928:2002 metode B): 
                                                            ūdensnecaurlaidīga 
____________________________________________________ 
Triecienizturība (sask.ar EN 12691:2007):  200 mm (metode A) un 
900 mm (metode B): nav perforēta 
 ____________________________________________ 
Savienojumu izturība sienā: (sask.ar EN 12317–  1:2001):  
– garenpārlocījums:                                           120 ± 25% N/50 mm 
– šķērspārlocījums:                                           100 ± 25% N/50 mm  
____________________________________________________ 
Elastīgums zemā temperatūrā (sask.ar EN 1109:2001):     ≤ –20°C
 ____________________________________________ 
Mehāniskās īpašības pie stiepes (sask.ar EN 12311–1:2001): 
– izturība garenvirzienā:                           270 ± 15% N/50 mm 
– izturība šķērsvirzienā:                           270 ± 15% N/50 mm 
– pagarinājums garenvirzienā:                          320 ± 10% N/50 mm 
– pagarinājums šķērsvirzienā:                          240 ± 10% N/50 mm 
 ____________________________________________ 
Noturība pret statiskām slodzēm (sask.ar EN 12730:2002 
metode B):                                                pie 10 kg nav perforācijas
 ____________________________________________ 
Izturība pret pārraušanu (sask.ar EN 12310–1:2001):  
– gareniski:                                                        160 ± 20% N 
– šķērsām:                                                        180 ± 20% N 
_____________________________________________________ 
Noturība (sask.ar EN 1296:2002; 1928:2002): 
- ūdensnecaurlaidība pēc mākslīgas novecošanas:  
                                                             ūdensnecaurlaidīga
 ____________________________________________ 
 
 


