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SAKRET DI Hidroizolācijas membrāna  

SWP-80-28290-15 

Plāna slāņa, elastīga hidroizolācijas membrāna pārklāta ar flizelīna audumu 

 

Materiāla sastāvs: Ūdensnecaurlaidīga plēve no modificēta polietilēna, no abām pusēm pārklāta ar 

polipropilēna materiālu (flizelīnu) 

Pielietojums  

 Drošai un elastīgai sienu un grīdu, kā arī šuvju blīvēšanai zem keramiskā 

flīžu un plāksnīšu seguma vannas istabās, dušas telpās u.c. mitrās telpās. 

Piemērots lietošanai  

 Iekšdarbiem; 

 Sienām un grīdām.  

Īpašības   

 Materiāls ir veidots no plāna slāņa; 

 Elastīga un plaisas nosedzoša; 

 Sārmizturīga; 

 No polietilēna; 

 No abām pusēm pārklāta ar flizelīna audumu; 

 Flizelīna audums nodrošina drošu membrānas sasaisti starp pamatni un 

cementa saistvielas flīžu līmjavām; 

 Ērts pielietojums; 

 Ļoti zema emisija (GEV – EMICODE EC 1). 

  

Tehniskie dati  Biezums Apt. 0,51 mm 

Platums 1,00 m 

Ūdens necaurlaidība 1,5 bārs 

Sasaistes stiprums > 0,4 N/mm² pēc DIN EN 1348 

Ķīmiskās īpašības Sārmizturīga, nesatur PVC 

Ugunsizturības klase B2 pēc DIN 4102 

Materiāla svars 298 g/m
2 

Garums rullī 15 m 

 

Fizikālās īpašības: (apm.) 

Spiediena izturība: maks. Iekšējais  3,0 bāri 

Pārraušanas spēks, garenvirzienā DIN EN ISO 527-3  400 N / 15 mm 

Pārraušanas spēks, sānu (laterālā) virzienā DIN EN ISO 527-3  430 N / 50 mm 

Pārrāvums stiepjot, garenvirzienā DIN EN ISO 527-3  90 % 

Pārrāvums stiepjot, sānu (laterālā) virzienā DIN EN ISO 527-3  100% 

25 % elastība (horizontāli) DIN EN ISO 527-3 2,6 N / mm 

50 % elastība (horizontāli) DIN EN ISO 527-3 2,9 N / mm 

UV-noturība: min. DIN EN ISO 4892-2 > 500 h 

Ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas 
ekvivalents (sd) DIN EN 1931 > 85 m  
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SAKRET DI Hidroizolācijas membrāna  

Pamatnes sagatavošana 
Pamatnei jābūt stingrai, līdzenai, nestspējīgai, brīvai no putekļiem, netīrumiem un antiadhezīvām vielām. 

Ja pamatne ir nelīdzena, tad nelīdzenumus aizpildīt ar atbilstošiem Sakret materiāliem. Sienu 

izlīdzināšanai var izmantot Sakret kaļķa-cementa apmetumus – Sakret CLP+ vai MAP-MFF vai špakteles 

Sakret CC, Sakret FIN +. Grīdu izlīdzināšanai pielietot grīdu izlīdzinošos maisījumus Sakret BAM, FS vai 

pašizlīdzinošos maisījumus Sakret NSP vai Sakret HDA, betona pamatņu nelīdzenumu un robu 

aizpildīšanai remontsastāvu Sakret RS.  

Cementa saturošām klona grīdām jābūt vismaz 28 dienu vecām un sausām. Kalcija sulfāta grīdu mitrums 

nedrīkst pārsniegt - 0,5 CM-%.  

 Cementa klona un kalcija sulfāta grīdu ar apsildi mitrums nedrīkst pārsniegt: 

Cementa klona grīdas: 2,0 CM %  

Kalcija sulfāta klona grīdas: 0,3 CM-%. 

Ģipša apmetumiem jābūt sausiem, līdzeni uzklātiem, tos nedrīkst filcēt un nogludināt. 

 

Gruntēšana 

Pamatnes gruntēšanai pirms Sakret DI membrānas iestrādes izmantot atbilstošas Sakret gruntis. 

 
Pamatne Sakret UG 

(atšķaidot ar 
ūdeni attiecībā 
1:2-1:5 atkarībā 

no virsmas) 

Sakret UG 
(lietot kā 

koncentrātu) 

Sakret QG 

Cementa saistvielas 
pamatnes 

 
X 

 
 

 
 

Ģipškartons, ģipša 
šķiedras plāksnes 

 

X 

  

Koks, kokšķiedras 
plāksnes, OSB 

  
X 

 
 

Blīvas pamatnes (vecs 
flīžu klājums; īpaši gludas 
betona virsmas) 

  
 

 
X 

 
 

Piemērotas pamatnes   

 Betons un vieglbetons 

 Cementa klons 

 Kalcija sulfāta klons 

 Apsildāmas grīdu konstrukcijas ( Cementa un Kalcija sulfāta klons) 

 Veci, nestspējīgi keramikas, dabīgā akmens, terrazzo un betona plākšņu klājumi  

 Ģipškartona un ģipša šķiedras plāksnes 

 Mūris ar pilnu šuvi 

 Cementa apmetums 

 Kaļķa-cementa apmetums 

 Ģipša apmetums 

 Ekstrudētais polistirols 
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SAKRET DI Hidroizolācijas membrāna 

Izstrāde 

 Sakret DI membrāna jābūt pilnībā pielīmētai uz pamatnes.  Kontaktslāņa izveidei lietot 
SAKRET sistēmā ietilpstošās flīžu līmjavas – Sakret FKE, Sakret FFK, kas ir 
paredzētas membrānas montāžai. 

 Obligāti veikt virsmas izlīdzināšanu pirms Sakret DI membrānas iestrādes. 

 Atkarībā no pamatnes veida, iepriekš sagatavotās pamatnes gruntēt ar Sakret UG vai 
Sakret QG.  

 Stūros, ūdens cauruļu izvadu, kā arī ūdens novadu trapu izvadu vietās ar zobķelli (zobu 
izmērs 4x4 mm) uzklāt flīžu līmjavas kārtu un iestrādāt iekšējo un ārējo stūru elementus 
Sakret Din/Dex un manšetes Sakret DB/DW ar špakteļlāpstiņu stingri iespiežot līmjavā, 
pēc tam izlīdzinot ar špakteļlāpstiņu. 

 Stūros un siena/grīda savienojumu vietās uzklāt flīžu līmjavas joslas ar zobķelli (zobu 
izmērs 4x4 mm) un iestrādāt Sakret hidroizolācijas lentu D stingri iespiežot līmjavā, 
pēc tam izlīdzinot ar špakteļlāpstiņu. 

 Vietās, kurās ir jāveido savienojums starp hidroizolācijas lenti, uz stūra elementiem 

uzklāt Sakret hidroizolācijas Sakret OAD, Sakret OAD Plus, Sakret TCM.  

 Savienojumam jābūt ar 5 cm pārlaidumu! 

 Svarīgi - iestrādājot hidroizolācijas lenti un papildelementus, izvairīties no gaisa 

burbuļu rašanās un noņemt lieko līmjavu! 

 Ar celtniecības nazi nogriezt nepieciešamo membrānas izmēru. 
 Uz pamatnes uzklāt flīžu līmjavu ar zobķelli ( zobu izmērs 4x4 mm) 10 cm platākā joslā 

nekā membrānas platums. 
 Uzmanīgi uzklāt membrānu uz flīžu līmjavas. 
 Sakret hidroizolācijas membrānu stingri iespiest līmjavā, pēc tam izlīdzinot ar zobķelles 

gludo pusi 
 Membrānas, hidroizolācijas lentes un manšetes savienojumu vietās, kas jāveido ar 5 

cm pārlaidumu, uzklāt Sakret hidroizolācijas Sakret OAD, Sakret OAD Elastic, Sakret 
TCM.     

 Svarīgi - savienojumam jābūt ar 5 cm pārlaidumu! 
 Telpās ar augstu mitruma slodzi membrānas šuves veidot uz saduru un papildus 

pārklāt ar hidroizolācijas lentu Sakret D, iestrādājot to hidroizolāciju Sakret OAD, 
Sakret OAD Elastic, Sakret TCM slānī, kas iepriekš uzklāta virs membrānu 
salaiduma vietas. 

 Svarīgi - iestrādājot membrānu izvairīties no gaisa burbuļu rašanās un noņemt 

lieko līmjavu! 

 Keramiskās flīzes un plāksnes var nekavējoties līmēt uz membrānas Sakret DI augšējā 
slāņa, iepriekš uzklājot uz tās, ar atbilstošu zobķelli, flīžu līmjavas SAKRET FKE, FFK.  

 Deformācijas šuvju, kā arī savienojumu vietas starp grīdu un sienu, sienas stūriem, 
cauruļu izvadu un ūdens novadu trapu vietas, pēc flīzēšanas darbu veikšanas, aizpildīt 
ar atbilstošu silikonu vai hermētiķi. 

Materiāla patēriņš  1,05 m² uz m² 

Uzglabāšana 

 Neatvērtā oriģinālā iepakojumā sausā un vēsā vietā vertikālā 

stāvoklī uz paletēm 

 Paletes nenovietot vienu uz otras 

 Līdz izstrādei sargāt no sala, mitruma un tiešu saules staru 

iedarbības 

Iepakojums   15 m rullis, kopējais platums 1,00 m 
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SAKRET DI Hidroizolācijas membrāna 

Papildus norādījumi 

 Nav piemērota hidroizolēšanas darbu veikšanai āra darbos 

 Materiālu iestrādes temperatūra no +5°C un +25°C.  

 Lai izvairītos no membrānas, un hidroizolācijas papildelementu 

mehāniskiem bojājumiem, tos līdzinot lietot instrumentus ar noapaļotiem 

stūriem 

 

Sistēmas komponentes 

 SAKRET D Hidroizolācijas lenta 

 SAKRET Din Iekšējais stūris 

 SAKRET Dex Ārējais stūris 

 SAKRET DW Hidroizolācijas manšete sienām 

 SAKRET DW+ Hidroizolācijas manšete sienām ar poliuretāna gredzenu 

 SAKRET DB Hidroizolācijas manšete grīdām 

 SAKRET OAD Hidroizolācija 

 SAKRET OAD Elastic Hidroizolācija 

 SAKRET TCM Divkomponentu hidroizolācija 

 SAKRET FKE Flīžu līme Extra 

 SAKRET FFK Flīžu līme ar uzlabotām īpašībām 
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