
 

CL 152 
 
 Blīvējošā lente  
 
Blīvējošā lente temperatūras un deformācijas šuvēm apšuvumos no kerami-
kas plāksnītēm. 
 
 

ĪPAŠIBAS 

4 virtuvēm, vannas istabām, balkoniem, 
terasēm 

4  ūdensnecaurlaidīga un elastīga 
4  ļoti viegli uzklājama 
4  nodrošina ilgstošu savienojumu 
4  izturīga uz stiepi  
4  noturīga pret ozonu un UV starojumu 
4  nepakļaujas novecošanas procesiem  

PIELIETOJUMS 

Lente Ceresit CL 152 ir paredzēta elastīgu, ūdensnecaurlaidīgu 
pārklājumu Ceresit CL 50, CL 51, CR 166, kā arī blīvējošā 
pārklājuma Ceresit CR 90 pastiprināšanai vertikālo virsmu 
savienojuma vietās ar horizontālajām, stūros, malās, 
temperatūras šuvēs, instalācijas cauruļu šķērsojuma vietās utt. 
Nodrošina ūdensnecaurlaidīgu slāņu iegūšanu zem keramikas 
plāksnīšu klājumiem. Var tikt lietota uz grīdām un sienām, 
iekštelpās un ēku ārpusē. 

DARBA VEIKŠANA 

Lente Ceresit CL 152 jānovieto starp diviem blīvējošo materiālu 
slāņiem. Sākumā tiek ieklāts viens blīvējošais slānis, pēc tam 
stūros, temperatūras šuvēs, instalācijas cauruļu pārejas vietās 
utt. tiek uzklāta lente, tā tiek piespiesta un iegremdēta, tad 
uzklāts jauns blīvējošā materiāla slānis. Temperatūras šuvju 
blīvēšanas gadījumā blīvējošā lente jāiespiež spraugā un tās 
vidusdaļā jāizveido padziļinājums, kas dod iespēju deformācijām. 

PIEZĪME 

Darbus nepieciešams veikt sausos laika apstākļos, kad gaisa un 
pamatnes temperatūra ir no + 5° līdz + 25°C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IETEIKUMI 

Šī instrukcija nosaka materiāla lietošanas ietvarus un darbu 
veikšanas ieteicamo veidu, taču nevar aizvietot 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 
pārbaudes. 
Ar šīs tehniskās kartes izdošanu spēku zaudē iepriekš izdotās 
tehniskās kartes. 

UZGLABĀŠANA 

Uzglabāšana sausos apstākļos 

IESAIŅOJUMS 

Rullīši ar 10 m un 50 m garu lenti 



 

TEHNISKIE DATI 
Bāze:                         poliestera audums, pārklāts ar kaučuku 
____________________________________________________ 
Maksimālais stiepes spēks lentei, kuras platums ir 15mm:    
                                                                 garenvirzienā: > 90 N                                       
        šķērsvirzienā: > 35 N 
____________________________________________________ 
Maksimālais izstiepums:  
                                                                     garenvirzienā: > 20 % 
                           šķērsvirzienā: > 90 % 
____________________________________________________ 
Lentes platums:                                              120 mm 
____________________________________________________ 
Pārklājuma platums ar kaučuku:                   70 mm 
____________________________________________________ 
Noturība pret ūdens ar spiedienu 1,5 bāri:              noturīga 
____________________________________________________ 
Temperatūras noturība:                           no –30° līdz +90 °C 
____________________________________________________ 
Noturīga pret ozonu:                                           noturīga 
____________________________________________________ 
Noturīga pret UV stariem:                                          noturīga 
____________________________________________________ 
Ķīmiskā noturība:  
 
Destruktīvais spiediens pēc 7 dienām, uzglabājot šādās vielās:
     
– sālsskābe 3%:                    3,30 bāri (*)  
– sērskābe 35%:                    3,30 bāri  
– citronskābe 100g/l:                  3,30 bāri  
– pienskābe 5%:                   3,30 bāri (*)  
– kālija sārms 20%:                  3,20 bāri  
– nātrija hipohlorīts 0,3 g/l:                      3,20 bāri (**)  
– jūras ūdens (jūras sāls saturs 20 g/l):  3,30 bāri  
  
* – nedaudz pārklāšanās dzeltenā krāsā   
** – krāsas toņa izmaiņa 
____________________________________________________
  
 
    


