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Hidroizolācija ir 

aizsardzība būvniecības konstrukciju, ēku un 

būvju no ūdens iekļūšanas vai materiālu vai 

iekārtu no kaitīgās iedarbības mazgāšanas vai 

filtrējošās ūdens vai citu agresīvu šķidrumu. 



Veidi hidroizolācijas metodes, ko 

izmanto būvniecības nozarē 
Ir daži parasto veidu hidroizolācijas metodes, ko izmanto 

būvniecības nozarē. 
 

 Stāvu pagrabs 

 Sienas 

 Vannas istabas un virtuve 

 Balkoni, klāji 

 Terase vai jumti 

 Zaļie jumti 

 Ūdens tvertnes 

 Baseini 
 



Būvniecībā parasti tiek izmantotas 

šādas hidroizolācijas metodes: 

1. Cementa hidroizolācija 

2. Šķidruma hidroizolācijas 

membrāna 

3. Bitumena membrāna 

 

4. Bitumena pārklājums 

5. Poliuretāna šķidrā 

membrāna 

6. Sintētiskā polimēru 

membrāna 

 



Cementa hidroizolācijas metode: 

 
Cementa hidroizolācija ir vienkāršākā 

hidroizolācijas metode būvniecībā. Cementa 

hidroizolācijas materiāli ir viegli pieejami mūra 

izstrādājumu piegādātājiem, un tie ir viegli 

sajaukti un piemēroti. 

Šo metodi bieži izmanto iekšējās slapjās vietās, 

piemēram, tualetēs. 



Šķidrās hidroizolācijas membrānas metode: 

  Šķidruma membrāna ir plāns pārklājums, kas parasti 

sastāv no gruntskrāsas un divām virsmu kārtām, ko uzklāj 

ar aerosola, veltņa vai ķelle.  

 Tas nodrošina lielāku elastību nekā cementa 

hidroizolācijas veidi. Šķidrums izžūst gumijas pārklājumā 

uz sienas.Pārklājuma pagarinājuma īpašības var sasniegt 

pat 280%. 

  Hidroizolācijas pārklājuma izturība ir atkarīga no tā, 

kāda veida polimērs ražotājs izmanto šķidruma 

hidroizolācijai. 



Bitumena pārklājuma hidroizolācijas metode: 

 

Bitumena pārklājums ir pārklājuma 

veids, ko izmanto hidroizolācijai un 

elastīgu aizsargpārklājumu 

saskaņā ar tā formulējumu un 

polimerizācijas pakāpi.  

Tās elastību un aizsardzību pret 

ūdeni var ietekmēt polimēra 

kvalitāte, kā arī šķiedru 

pastiprināšana. 

Bitumena pārklājumu sauc arī par 

asfalta pārklājumu. 

 



Bitumena membrānas hidroizolācijas metode: 

 

 Bitumena membrānas hidroizolācija ir populāra 
metode, ko izmanto zemu slīpumu jumtu dēļ to 

pierādīto veiktspēju. 

  Bitumena hidroizolācijas membrānai ir lāpas uz 

membrānas un pašlīmējošās membrānas. 

 Pašlīmējošie savienojumi ietver asfaltu, polimērus un 

pildvielu 

 Pašlīmējošajai vielai ir zems uzglabāšanas laiks, jo 

membrānas savienošanas īpašības ar laiku samazinās. 

 
 



Poliuretāna šķidrās membrānas hidroizolācijas 

metode: 

 
Plakanajā jumta zonā tiek izmantota poliuretāna 

šķidruma membrānas hidroizolācijas metode, 

kas tiek pakļauta atmosfēras iedarbībai.  

Šī hidroizolācijas metode ir dārga. 



Sintētiskā polimēru hidroizolācijas metode: 

 

 Sintētiskā polimēra hidroizolācijas membrāna atšķiras no 

tradicionālajiem plastmasas materiāliem, un augsta 

polimēra membrāna parāda augstu elastību kā gumiju 

normālā temperatūrā, bet tā var veidoties kā plastmasa 

augstā temperatūrā.  

 Tāpēc augsta polimēra membrāna ir laba apstrādes 

veiktspēja un mehāniskās īpašības, kā arī augstas stiprības 

metināšanas veiktspēja. 

 Pēc tam, kad ir pievienots auduma slānis starp divām 

polimēru loksnēm kā PVC un TPO membrānām, šis 

saliktais produkts ir uzlabojis tā fizikālās īpašības, tostarp 

lielāku izturību pret izturību, labāku pretestību pret 

nogurumu un izturību pret caurulēšanos. 

 

 



Avoti: 
 

https://www.velvemst.lv/mapei/produkti-buvniecibai/hidroizolacija-1 

 

http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/08/Flizu-limes-hidroizolacija.pdf 

 
https://www.velvemst.lv/mapei/produkti-flizesanai-un-hidroizolacija  
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