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GAMINIO APRAŠYMAS 

 

1. Bendra informacija 
  

GAMINIO APRAŠYMAS 
CETbit, tai grupė šiuolaikiškų, savaime prilimpančių hidroizoliacinių membranų, kurių gamybai naudojami folija 

arba audinys ir bitumo/kaučiuko savaime prisiklijuojantis sluoksnis. Papildoma sudėtinė dalis yra popieriaus 

sluoksnis apsaugantis nuo membranos susiklijavimo tarpusavyje, medžiagai esant rulone. CETbit, tai patikima, 

aktyvi hidroizoliacija. Jos panaudojimas ypatingai pasiteisina tais atvejais, kai dėl praktiškų aplinkybių arba dėl 

padidintų priešgaisrinių reikalavimų nėra galimybių naudoti tradicines, karštu būdu prilydomas bitumines 

membranas. CETbit membranos įrengiamos šaltu būdu be papildomo kaitinimo. 

 

Membranos tipas Viršutinis sluoksnis Armavimas 

300 HDPE  

100 LDPE  

FG 50 HDPE Stiklo audinys 

PET 150 HDPE Poliefiras 

PP Polipropileno audinys  

Al Aliuminio folija  

DA – dvipusis prisiklijavimas   

DA PET – dvipusis prisiklijavimas  Poliefiras 

DA Al– dvipusis prisiklijavimas  Aliuminio folija 

 

NAUDOJIMAS 

      ●     Požeminės statinio dalies hidroizoliacija 

      ●     Pamatų hidroizoliacija 

      ●     Horizontali hidroizoliacija po pamatine plokšte 

      ●     Tunelių hidroizoliacija 

      ●     Drėgnų patalpų hidroizoliacija 

      ●     Terasų ir balkonų hidroizoliacija  

      ●     Sutapdintų, atvirkštinių ir eksploatuojamų stogų hidroizoliacija 

      ●     Paviršinė plokščių stogų hidroizoliacija  

PRIVALUMAI 

      ●     CETbit įrengiama šaltu būdu – ją lengvą naudoti esant žemesniai aplinkos temperatūrai (ne žemesnei nei 5 

C°). 

      ●     CETbit galime įrengti esant aplinkos temperatūrai nuo 5 C° iki 40 C°. 

      ●     Polimerinė membrana (ypatingai HDPE) užtikrina aukšto lygio membranos atsparumą mechaniniam 

suplėšymui, pradūrimui, pramušimui, taip pat ir cheminiam poveikiui. 

      ●     Puikus sukibimas su hidroizoliuojamu pagrindu.  

      ●     Didelis stipris tempimui užtikrinantis patikimą hidroizoliaciją įtrūkimų vietose.   

      ●     Paprastas įrengimas sumažina klaidų tikimybę.  

      ●     Taikomas sutapdintų, atvirkštinių ir eksploatuojamų stogų hidroizoliavimui. 

      ●     CETbit galima įrengti sunkiomis lauko sąlygomis dėka gruntavimo sistemos leidžančios dirbti ant drėgnų 

paviršių.  
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GAMINIO APRAŠYMAS 

 

Panaudojimo sritis/CETbit tipas 300 100 
FG 
50 

PET 
150 

PP AL DA 
DA 
PET 

DA 
AL 

Seamtape 130 

Vertikali požeminės statinio dalies, 
pamatų hidroizoliacija 

● ● ● ●      
 

Vertikali požeminės statinio dalies, 
pamatų hidroizoliacija + Horizontali 
hidroizoliacija po pamatine plokšte 

●  ●
*
 ●

*
      

 

Tunelių hidroizoliacija ●  ●
*
 ●

*
       

Terasų ir balkonų hidroizoliacija ● ● ●
*
 ●

*
      

 

Sutapdintų, atvirkštinių ir 
eksploatuojamų stogų hidroizoliacija             

● ● ●
*
 ●

*
      

 

Drėgnų patalpų hidroizoliacija ● ● ●
*
 ●

*
      

 

Paviršinė plokščių stogų hidroizoliacija      ●    
 

Vertikali požeminės statinio dalies, 
pamatų hidroizoliacija su galimybe 
priklijuoti šilumos izoliacija, PE plėvelę 
ar PVC ruloninę, papildomą 
hidroizoliaciją (pvz. „korys“) 

      ● ● ● 

 

Kiti statinių hidroizoliacijos elementai, 
kai būtina priklijuoti PE ar PVC 
membranas 

      ● ● ● 
 

Tiltų hidroizoliacija, parkingų plokštės ● ●   ●     
 

Sutrūkinėjusios konstrukcijos, 
paveiktos dinaminių apkrovų: terasos, 
balkonai, perdangos, tiltu 
konstrukcijos, pamatai 

  ●
*
 ●

*
      

 

Terasų ir balkonų, sutapdintų, 
atvirkštinių ir eksploatuojamų stogų, 
drėgnų patalpų hidroizoliacija visais 
tais atvejais, kai ant CETbit sluoksnio 
turi būti klojama prilydoma 
hidroizoliacija 

  ● ●      

 

Hidroizoliacinių membranų užlaidų 
sujungimas 

         ● 

 
        * 

naudojama kaip apatinis sluoksnis prieš įrengiant
 
CETbit 300 arba kitą, karštu būdu klojamą hidroizoliaciją. 

PAGALBINĖS MEDŽIAGOS 
Glaistas M-2000 Liquid Flashing – skirtas papildomam sandarinimui sudėtingų mazgų, kai hidroizoliacijai 

naudojamos Swelltite ir CETbit membranos. Naudojamas skverbčių vietose, vandens surinkimo latakų 

sandarinimui, vidinių kampų, kuriuose membranos pereina iš horizontalios plokštumos į vertikalią užpildymui. Tai 

vienakomponentis elastomeras, kietėjantis veikiamas santykinės oro drėgmės. 

 

SANDĖLIAVIMAS 
CETbit turi būti laikomas vertikalioje padėtyje, uždaroje, sausoje patalpoje, esant nuo 5 C° iki 40 C° patalpos 

temperatūrai. Rekomenduojama membraną panaudoti 12 mėnesių bėgyje nuo jos pagaminimo dienos. 

 

TECHNINIŲ SAVYBIŲ PATVIRTINIMAS 
      -     CE Sertifikatas GB08/74039.  
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GAMINIO APRAŠYMAS 

 

GARANTIJOS 
Visi įmonių grupės CETCO Poland Ltd. gaminiai, gaminami iš pačių geriausių žaliavų užtikrinančių jų kokybę. 

Garantijos apima gaminių kokybę. Netaikomos gaminiams, kurie naudojami be gamintojo žinios. Derinant su kitų 

gamintojų medžiagomis, kurios nebuvo paminėtos gamintojo rekomendacijose, įrengimo instrukcijose ar 

aprašuose, garantija neteikiama. Garantijos suma negali viršyti įsigytų prekių sumos. 

 

2. CETbit 300, 100 
  

GAMINIO APRAŠYMAS 
CETbit 300, 100 tai šiuolaikiška, savaime prilimpanti hidroizoliacinė membrana, kurią sudaro polimerinė plėvelė 

(300-HDPE, 100-LDPE) ir bitumo/kaučiuko savaime prisiklijuojantis sluoksnis. Papildoma sudėtinė dalis yra 

popieriaus sluoksnis apsaugantis nuo membranos susiklijavimo tarpusavyje, medžiagai esant rulone. CETbit, tai 

patikima, aktyvi hidroizoliacija. Jos panaudojimas ypatingai pasiteisina tais atvejais, kai dėl praktiškų aplinkybių 

arba dėl padidintų priešgaisrinių reikalavimų nėra galimybių naudoti tradicines, karštu būdu prilydomas bitumines 

membranas. CETbit membranos įrengiamos šaltu būdu be papildomo kaitinimo. 

CETbit 300, dėka HDPE plėvelės, turi itin gerus techninius parametrus. CETbit 100 su LDPE plėvele daugeliu 

atveju yra puikus techninių savybių ir kainos derinys. Šios membranos dažniausiai naudojamos balkonu, terasų ir 

statinio požeminės dalies hidroizoliacijai. 

CETbit membranos pakuojamos 1 x 20 m rulonais. Kiekvienas rulonas talpinamas į atskirą kartoninę dėžę.  

 

PAGRINDINĖS TECHNINĖS SAVYBĖS 

Eil. Nr. Savybės CETbit 300 CETbit 100 

1. Bendras storis (mm) 1,5 1,5 

2. Svoris (kg/m
2
) 1,6 1,6 

3. Spalva Pilka Juoda 

4. 
Stipris tempiant (N/mm) ASTM D412 
Išilgine kryptimi 
Skersine kryptimi 

 
50 
69 

 
33 
27 

5. 
Pailgėjimas (%) ASTM D412 
Išilgine kryptimi 
Skersine kryptimi 

 
352 
288 

 
280 
203 

6. Prisiklijavimo geba (N/mm) 5,2 5,2 

7. Sukibimas su gruntuotu betonu (N/mm) 4,9 4,9 

8. Atsparumas prakirtimui (N) ASTM E154 262 191 

 
KLOJIMO INSTRUKCIJA 

Pagrindo paruošimas 

 

Pagrindas,  ant  kurio  bus  klojamos  CETbit  membranos,  turi  būti  sausas,  nuvalytas,  be  įtrūkimų,  įdubimų  bei 
iškilimų. Lenktos plokštumos,  vidiniai  kampai,  briaunos ir  panašios vietos turi  būti  užapvalintos maždaug 3  cm 
spinduliu.  Visos  tuštumos ir  įtrūkimai  turi  būti  užtaisyti  cementiniu skiediniu arba glaistu  M-2000.  Paviršiai  turi 
būti  nugruntuoti  (±  0,8-1  kg/m2).  Naudojant  vandeniu  skiedžiamą  gruntą  NEXLER  BR  10  galima  gruntuoti 
lengvai drėgnus ar  dar  visai  neišdžiuvusius  betoninius  pagrindus.  Nugruntavus  pagrindą,  prieš  membranos 
klojimą reikia  apdoroti  glaistu  M-2000  vietas,  kuriose  ji  bus  kertama  vamzdžiais,  įlajomis,  taip  pat  ir  vidinius  
kampus, kuriuose hidroizoliacija pereina iš horizontalios plokštumos į vertikalią. CETbit membranas klojamos tik
 visiškai išdžiūvus gruntui ir glaistui M-2000.     
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GAMINIO APRAŠYMAS 

 

 

Membranos įrengimas 
Didinant darbo našumą pravartu išanksto susipjaustyti ruloną į gabalus tinkančius hidroizoliuojamai vietai. Bet 

vieno gabalo ilgis neturėtų viršyti 3 m vertikalioje plokštumoje ir 10 m horizontalioje plokštumoje. CETbit 

membranas reikia klijuoti lipniąja puse prie paruošto pagrindo palaipsniui atskiriant popierinį sluoksnį. Membranos 

juostos klojamos užleidžiant jas vieną ant kitos per 5 cm išilgai rulono ir ne mažiau 10 cm skersai rulono. 

Skersiniai atskirų juostų sujungimai turi būti nutolę vienas nuo kito ne mažiau kaip per 30 cm. Klojant CETbit 

membranas ant lenktų ar vertikalių plokštumų, juostos turi būti klojamos nuo apačios į viršų taip, kad užlaidos 

išsidėstytų vandens tekėjimo kryptimi. Kiekvieną atskirą membranos juostą patartina klijuoti iš viršaus į apačią ir 

gerai prispausti, kad būtų pašalinti oro burbuliukai. Priklijavus juostą, ją būtina išvoluoti su volu tam, kad visas 

membranos paviršius glotniai prisiglaustų prię konstrukcijos. Kai Konstrukcijos aukštis viršija 2,5 m būtina 

pritvirtinti viršutinę memranos juostą (pvz. mediniu tašeliu) mechaniškai tam, kad membrana nesusmuktų. Tai 

ypatingai svarbu, kai dirbama ant įkaitusio pagrindo ar esant karštiems orams (pvz. vasaros metu). 

 

Pastabos 
 

      ●     Esant spūdiniam vandeniui, vertikalioji membrana turi nenutrūkstamai jungtis su horizontaliąja membrana 

esančia po pamatine plokšte.  

      ●     Membranos CETbit 300/100 negalima kloti esant žemesnei nei 5 C° aplinkos temperatūrai ir ant užšalusio 

pagrindo.  

      ●     Membranas CETbit 300/100 būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Tais atvejais, kai ultra 

violetinių spindulių poveikis yra neišvengiamas (pvz. viršutinė stogo danga), rekomenduojama naudoti membraną 

CETbit AL (su aliuminio folija).  

      ●     Prieš klojant CETbit membranas ant betoninių pagrindų, pagrindas turi būti džiovinamas natūraliuoju būdu 

ne trumpiau nei 28 paras nuo betono liejimo dienos.  

      ●     Esant poreikiui įrengti dviejų sluoksnių hidroizoliaciją, pirmuoju sluoksniu gali būti naudojama membrana 

CETbit FG 50 arba PET 150. Šios membramos turi ploną PE plėvelę, kuri pakaitinta lengvai išsilydo. Ant tokiu 

būdu paruošto pagrindo galime kloti jau tikrąją hidroizoliaciją (CETbit 300/100). Plėvelė turi būti šalinama 

(lydoma) antrojo sluoksnio įrengimo metu. Būtina apsaugoti bituminį sluoksnį, atidengtą išlydžius PE plėvelę, nuo 

užsiteršimo galinčio atsirasti delsian kloti antrąjį sluoksnį. Membranos FG 50 ir PET 150 yra armuotos. Tai leidžia 

jas naudoti ant sutrūkinėjusio pagrindo.  

 

Apie pateiktą informaciją 
Duomenys esantys šiame gaminių apraše yra susiję su gaminiais, kurie naudojami tipinėse situacijose. Visais kitais 

atvejais rekomenduotina pasikonsultuoti su gamintoju arba įgaliotu gamintojo atstovu. 
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