
BITUMENA
MATERIĀLI

PRODUKCIJAS KATALOGS



Tirdzniecības zīme BRIT® ietver 
augstas kvalitātes inovatīvus bitumena 
izstrādājumus, efektīvus tehnoloģiskos 
risinājumus un pakalpojumus autoceļu, 

lidlauku, industriālajai un civilajai 
būvniecībai
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Mēs būvējam kopā

Tehnoloģiju līderis bitumena 
ražošanā

Profesionāla ekspertīze 

Mastikas un hermētiķi ceļu 
būvei un lidlauku celtniecībai 

Bitumena-polimēru hermētiķi 
BRIT-NORD un BRIT-ARKTIK 3

Bitumena-polimēru hermētiķi 
BRIT BP-G25, BP-G35, BP-G50

Mastika-hermētiķis 
BRIT Т-65, Т-75, Т-85, Т-90

Mastika-hermētiķis  
BRIT DŠ-85, DŠ-90

Polimēru bitumena 
savienojuma lentas

Polimēru bitumena savienojuma lentas  
BRIT-А un BRIT-ŠМА

Polimēru bitumena savienojuma lenta  
BRIT-AERO

PMB aizsargemulsijas 

Ar polimēriem modificētā bitumena 
saistvielas un bitumena emulsijas

Modificētā bitumena un bitumena 
emulsiju sortiments
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Atjaunojošie aizsargsastāvi  
BRIT ZVS-R и ZVS-V

Caurspīdīgais impregnētājs BRIT 

Polimēra grunts BRIT

Termonoturīgā blīvējamā aukla BRIT 

Mastikas izmantošanai 
visu veidu būvdarbos

Bitumena emulsijas mastika 
«Šķidrā Gumija» BRIT

Bitumena praimeris BRIT

Hidroizolējošās mastikas 
BRIT IZOLĀCIJA un BRIT IZOLĀCIJA R 

Bitumena eļļas mastika BRIT MB-50 

Mastika segumiem BRIT-SEGUMI 

Karstā bitumena mastika segumiem 
BRIT MBK-G 55, MBK-G 65, MBK-G 75,

Bitumena gumijas karstā izolējošā mastika 
BRIT MBR-65, MBR-75, MBR-90, MBR-100 

Bitumena gumijas izolējošā mastika 
BRIT MBR-H-65, MBR-H-75, MBR-H-90, 
MBR-H-100

BRIT – kompleksa pieeja 
būvniecībā

Konference PRO BITUM un PMB
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Mūsdienu tirgū efektivitāte un tehnoloģiskā attīstība ir divi, savstarpēji cieši saistīti, 
konkurētspējas faktori. Progresīvu tehnoloģiju pielietojums ļauj palielināt autoceļu un 
lidlauku segumu kalpošanas ilgumu, uzlabot sabiedriskās infrastruktūras kvalitāti un 
izturību, tādējādi samazinot tās uzturēšanas izmaksas.

«Gazprom Neft» bitumena tehnoloģiju flagmanis – bitumena izstrādājumu ražošanas rūpnīca 
Vjazmā. Ar zīmolu BRIT ir pārstāvēti uzņēmuma ražotie hermētiķi, mastikas, emulsijas, 
bitumena-polimēru salaidumu lentes, aizsargājošie un atjaunojošie sastāvi. Daudziem 
inovatīviem materiāliem, kuru galvenā pielietojuma joma ir īpaši nodilumizturīgu autoceļu un 
lidlauku segumu būvniecība, tai skaitā grūti pieejamās vietās ar sarežģītu reljefu, sarežģītos 
dabas apstākļos, iekšzemes tirgū nav analogu. 

Arī «Gazprom Neft» stratēģija darbā ar klientiem ir vēl nebijusi prakse Krievijas bitumena 
tirgū. Mēs izstrādājam jaunas receptes, pamatojoties uz katra konkrētā klienta īpatnējiem 
apstākļiem un vajadzībām. Prakse izveidot eksperimentālos laukumus dažādu klimatisko zonu 
būvobjektos ar dažādiem ekspluatācijas nosacījumiem mums palīdz savākt tam nepieciešamo 
informāciju.

Mums izdevās izveidot valstī vienīgo, visaptverošo sistēmu, kas ietver visus bitumena 
uzņēmējdarbības elementus – sākot ar zinātnisko izstrādi un nemainīgi augstas kvalitātes 
produktu ražošanu līdz saistīto pakalpojumu pilna cikla nodrošināšanai – multimodālu 
loģistikas shēmu izveidošanu, iepakošanu mūsdienīgā iepakojumā, bitumena materiālu 
izmantošanas tehnisko atbalstu, finanšu instrumentu un IT pakalpojumu nodrošināšanu.

Tehnoloģiskums, augsta kvalitāte, kompleksa pieeja, sadarbojoties ar klientiem – tās ir mūsu 
priekšrocības, kas laika gaitā ir pierādītas un pārbaudītas.

Apvienojot profesionāļu darbu un progresīvās tehnoloģijas, mēs izstrādājam 
bitumena materiālus un kopā būvējam drošus ceļus*

* Misija «Gazpromneft-Bitumena Materiāli»

Orlovs  
Dmitrijs Viktorovičs,
 
Ģenerāldirektors  
OOO Gazpromneft Bitumena Materiāli

MĒS BŪVĒJAM KOPĀ AR JUMS
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BITUMENA NOZARES TEHNOLOĢIJU LĪDERIS

«GAZPROMNEFT – BITUMNIE MATERIALI» AKTĪVI

«NOVA-Brit» (Vjazma, Krievijas Federācija) ir 
Krievijas līderis no bitumena iegūto produktu 
ražošanā, ko plaši izmanto autoceļu, lidlauku, 
kā arī rūpniecības un civilo ēku celtniecībā, 
remontā un uzturēšanā.

BRIT materiālu un tehnoloģisko risinājumu 
izmantošana garantē patērētājiem būvniecības 
objektu ekspluatācijas termiņa pagarināšanu un 
drošu aizsardzību pret ārējās vides iedarbību.

BRIT materiālu ekspluatācijas rādītāji atbilst 
pielietojuma jomas un reģionu kvalitātes 
standartu prasībām. BRIT produkcija tiek 
sekmīgi izmantota importa produkcijas 
aizstāšanas programmās Krievijā.

Loģistika

NAFTAS BITUMENI,
miljonus tonnu

tūkstošiem tonnu

Markas
ceļiem

BND, PNST,
BND-U

Markas
ceļiem

PMB, PBV

Bitumena
izstrādājumi
(mastikas,
hermētiķi)

Bitumena
emulsijas

(ZBK,
plānots EPBK)

Markas
segumiem

BNK

Markas
celtniecībai

BN

Gazpromneft
Bitum Kazahstāna

Nova
Brit

Saļskas
bitumena termināls

Kopējais
apjoms

Kopējais
apjoms

BITUMENA KOMPOZĪCIJAS,

Pārkraušana

«GAZPROMNEFT – BITUMNIE MATERIALI» ir nozares tehnoloģiskās attīstības flagmanis. 
Uzņēmums ražo un tirgo plašu pamata bitumenu, inovatīvu modificēto saistvielu un uz 
bitumena bāzes izstrādāto produktu klāstu.
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* Hermetizējošie materiāli BRIT ir sertificēti un iekļauti KF Gaisa Transporta Federālās Aģentūras (Rosavia) Materiālu sarakstā, kas 
paredzēti aerodromu tekošajiem remontiem un ekspluatācijai, atbilstoši GOST un Muitas Savienības Tehniskā Reglamenta 014/2011 
«Autoceļu Drošība» prasībām.

Jaroslavļa

Vjazma Rjazaņa

Šikmenta

Omska

Maskava

Dienvidu

Centrālais

Ziemeļrietumu

Pievolgas

Urālu

Sibīrijas

Ziemeļkaukāza

Tālo Austrumu

Eiropa Āzija

Āfrika

Dienvidamerika

Mongolija
Tadžikistāna
Kazahstāna
Ķīna
Vjetnama
Kirgīzija
Afganistāna
Uzbekistāna

Čīle
Peru
Kostarika
Salvadora
Paragvaja
Urugvaja
Brazīlija
Bolīvija

Čehija
Turcija
Rumānija
Itālija
Polija
Izraēla
Bulgārija
Latvija
Moldāvija
Baltkrievija
Igaunija
Somija
Lietuva

Gvineja-Bisau
Sjerra Leone

Produkcijas eksports
Produkcijas piegāde 
Krievijas federālajos apgabalos

Ražošanas aktīvi

ATKLĀTA IZPLATĪŠANAS STRATĒĢIJA

«Gazprom neft» bitumena ražošanas virziens aktīvi attīstās. Mūsdienīgās saistvielas tiek
ražotas ar mūsu pašu un partneru materiāliem un tehnologiskajam iespējam.

Ražošanas attīstības stratēģija, loģistikas risinājumi, kā arī kompleksa produktu kvalitātes pārbaude padara 
bitumena materiālu klāstu pieejamu jebkura reģiona patērētājiem.



BRIT produkcija – uz profesionālu ekspertīzi 
balstīti, kompleksi zinātniski tehniskie 
risinājumi mūsdienu naftas pārstrādes 

un būvniecības nozarēs.
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PROFESIONĀLĀ KOMPETENCE

Zinātniski-tehniskais atbalsts

«Gazprom neft» bitumena materiālu zinātniskās 
pētniecības centrs (ZPC) īsteno pilnu bitumena, 
no bitumena iegūtu izstrādājumu un asfaltbetona 
maisījumu laboratorijas un lauka izmēģinājumu ciklu. 
Augstais kompetences līmenis ļauj ZPC kā neatkarīgai 
laboratorijai piedalīties federālajā projektā «Droši un 
kvalitatīvi autoceļi», kas tiek īstenots dažos Krievijas 
reģionos.

Inženierpakalpojumi

Uzņēmuma tehniskais potenciāls ļauj modelēt faktiskās 
transporta slodzes, satiksmes intensitāti un raksturu, 
kā arī dažādu reģionu klimatiskos apstākļus. ZPC 
speciālisti izstrādā individuālas bitumena materiālu 
un asfaltbetona receptes noteiktiem ekspluatācijas 
apstākļiem, ņemot vērā vietējo inerto materiālu 
(šķembu, smilšu) novērtējumu.

Apmācības

Mācību centrā, kas veidots uz ZPC bāzes, klientiem tiek 
organizētas tehniskās nodarbības un apmācības semināri 
par saistvielu un asfaltbetonu izpētes metodēm, bitumena 
un uz bitumena bāzes veidotu izstrādājumu izvēles un 
pielietošanas praksi, kā arī standartizācijas metodisko 
dokumentu izstrādi.





MASTIKAS UN HERMĒTIĶI
AUTOCEĻU UN LIDLAUKU BŪVNIECĪBAS 
DARBIEM
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BITUMENA POLIMĒRU HERMĒTIĶI
BRIT-NORD UN BRIT-ARKTIK 3

Izmantošanas tehnoloģija

Pielietojums
Autoceļu un lidlauku saspiešanās un izplešanās garenvirziena 
un šķērsvierziena deformācijas šuvju, asfaltbetona un 
cementbetona seguma savienotājšuvju hermetizācija.

Priekšrocības
• Augsta jebkuru deformācijas un tehnoloģisko šuvju 

hermetizācijas kvalitāte.

• Plašs ekspluatācijas temperatūras diapazons: no − 55 ºС līdz 
+70 ºС.

• Augsti hermētiķa stiepjamības rādītāji, mainoties 
deformācijas šuvju ģeometrijai.

• Lielas slodzes apstākļos nodrošina virsmām vairāk nekā 5 
gadu bezdefektu ekspluatācijas periodu.

• Vienkārši unificēta izmantošanas tehnoloģija.

Sastāvs
Naftas bitumens, plastifikators, modificējošie polimēri un 
pildviela (STO 77310225.003-2010).

Iepakojums
Kartona tvertne, 22 kg.

• Deformācijas šuves kameras sagriešana un apdare.

• Caurpūte ar karstu, saspiestu gaisu.

• Blīvēšanas auklas ievietošana.

• Šuvju sieniņu apstrāde ar gruntējumu BRIT.

• Deformācijas šuves piepildīšana ar hermētiķi BRIT, kas 
sakarsēts līdz 175±5 ºС.

• Virsmas apstrāde ar smalki disperso minerālmateriālu 
(vajadzības gadījumā).

• Darbu izpildes tehnoloģijas ir detalizēti aprakstītas STO 
77310225.003.1-2015 Hermetizējošās mastikas BRIT.

Augstākās klases profesionālie hermetizācijas 
materiāli karstajai ieklāšanai, kas paredzēti 
autoceļu un lidlauku cementbetona seguma 
savienojuma šuvju un deformācijas šuvju 
izveidei

I ceļu klimatiskajai zonai

BRIT-NORD BRIT-ARKTIK 3
II un III ceļu klimatiskajām zonām

Raksturlielumi

Parametrs GOST 30740 BRIT-NORD BRIT-ARKTIK 3 Standarts

Mīkstināšanās temperatūra pēc GuL (gredzena un 
lodes) metodes, °С, ne zemāk – +90 +95 GOST 11506

Stieņa slaidums Ø 10 mm, °С, ne augstāk −35 −55 −45

GOST 30740
Relatīvais izstiepums pārraušanas brīdī, %, pie t = 
−20°С, ne mazāk 75 300 200

Lipīguma temperatūra (ar uzkaisījumu), °С, ne zemāk +50 +50 +70

Izturība, ciklu skaits, ne mazāk 30 000 30 000

Ūdens uzsūkšana, %, ne vairāk 0,4 0,4 GOST 25945
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BP-G25BP-G35BP-G50

• Augsta jebkuru deformācijas un tehnoloģisko šuvju 
hermetizācijas un konservācijas kvalitāte.

• Efektīva segumu viengabalainības atjaunošanas metode.

• Augsti hermētiķa stiepjamības rādītāji, mainoties 
deformācijas šuvju ģeometrijai.

• Vienkārši unificēta izmantošanas tehnoloģija.

Priekšrocības

BITUMENA-POLIMĒRU HERMĒTIĶIS
BRIT BP-G25, BP-G35, BP-G50

Pielietojums
Autoceļu un lidlauku saspiešanās un izplešanās garenvirziena 
un šķērsvierziena deformācijas šuvju, cementbetona seguma 
savienotājšuvju hermetizācija.

Izmantošanas tehnoloģija
Sastāvs
Naftas bitumens, plastifikators, modificējošie polimēri un 
pildviela (STO 77310225.003-2010)

• Deformācijas šuves kameras sagriešana un apdare.

• Caurpūte ar karstu, saspiestu gaisu.

• Blīvēšanas auklas ievietošana.

• Šuvju sieniņu apstrāde ar gruntējumu BRIT.

• Deformācijas šuves piepildīšana ar hermētiķi, kas sakarsēts 
līdz 170±190 ºС.

• Virsmas apstrāde ar smalki disperso minerālmateriālu 
(vajadzības gadījumā).

• Darbu izpildes tehnoloģijas ir detalizēti aprakstītas STO 
77310225.003.1-2015 Hermetizējošās mastikas BRIT. 
Izmantošanas noteikumi.

Iepakojums
Kartona tvertne, 22 kg.

Raksturlielumi

Parametrs BP-G25 BP-G35 BP-G50 

Mīkstināšanās temperatūra pēc GuL metodes, °С, ne zemāk +80 +75 +70 

Stieņa slaidums Ø 20 mm, °С, ne augstāk −25 −35 −50 

Relatīvais izstiepums pārraušanas brīdī, %, ne mazāk pie t = −20°С 75 150 200 

Profesionālie hermetizācijas materiāli karstajai 
ieklāšanai, kas paredzēti autoceļu un lidlauku 
cementbetona seguma savienotājšuvju un 
deformācijas šuvju izveidošanai

I un II ceļu 
klimatiskajām zonām

III un IV ceļu 
klimatiskajām zonām

V ceļu 
klimatiskajai zonai
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Т-90Т-85Т-75Т-65
V ceļu 

klimatiskajai 
zonai

III un IV ceļu 
klimatiskajām 

zonām

 II un III ceļu 
klimatiskajām 

zonām

II ceļu 
klimatiskajai 

zonai

• Augsta plaisu hermetizācijas un seguma atjaunošanas 
kvalitāte.

• Efektīva segumu viengabalainības atjaunošanas metode.

• Droša cementbetona un metāla segumu hidroizolācija un 
pretkorozijas aizsardzība.

• Augsti karstumizturības un salizturības rādītāji.

Priekšrocības

HERMETIZĒJOŠA MASTIKA
BRIT Т-65, Т-75, Т-85, Т-90

Pielietojums
Autoceļu un lidlauku plaisu hermetizācija un atjaunošana, 
asfaltbetona un metāla segumu hidroizolācija un pretkorozijas 
apstrāde.

• Plaisu sagriešana ar griešanas mašīnu.

• Caurpūte ar karstu, saspiestu gaisu.

• Plaisu sieniņu apstrāde ar polimēru gruntējumu BRIT.

• Piepildīšana ar hermetizējošu mastiku BRIT, kas sakarsēta 
līdz 170–190 ºС.

• Virsmas apstrāde ar smalki disperso minerālmateriālu.

• Darbu izpildes tehnoloģijas ir detalizēti aprakstītas 
STO77310225.003.2-2010 Hermetizējošās mastikas BRIT. 
Plaisu novēršanas tehnoloģija. Profesionālais hermetizācijas 
materiāls karstajai ieklāšanai autoceļu un lidlauku 
asfaltbetona segumu virskārtas plaisu hermetizācijai un 
atjaunošanai.

Profesionālais hermetizācijas materiāls 
karstajai ieklāšanai autoceļu un lidlauku 
asfaltbetona segumu virskārtas plaisu 
hermetizācijai un atjaunošanai

Izmantošanas tehnoloģija
Sastāvs
Naftas bitumens, plastifikators, modificējošie polimēri un 
pildviela (STO 77310225.003-2010).

Iepakojums
Kartona tvertne, 24 kg.

Parametrs T-65 T-75 T-85 T-90

Mīkstināšanās temperatūra pēc GuL metodes, °С, 
ne zemāk +65 +75 +85 +90

Stieņa slaidums Ø 10 mm, °С, ne augstāk −30 −20

Penetrācija pie t = +25°С, mm−1, ne vairāk 90 110 80 

Raksturlielumi
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HERMETIZEJOŠA MASTIKA
BRIT DŠ-85, DŠ-90

Profesionālais hermetizācijas materiāls 
karstajai ieklāšanai šķembu-mastikas 
deformācijas šuvju un pārejas zonu 
izveidošanai tiltu konstrukcijās, kā arī sliežu 
zonas šuvju un autoceļa asfaltbetona segumu 
ieliktņu un savienotājšuvju izveidošanai

Izmantošanas tehnoloģija

Pielietojums
Ar šķembām pildītu deformācijas šuvju izveidošana uz tiltiem 
un ceļa pārvadiem, sliežu ceļu deformācijas šuvju («tramvaja 
sliežu apmaļu») izveidošana, dinamiskām slodzēm pakļautu 
savienojumu izveidošana starp virsmām, šķembu un mastikas 
ieliktņu ierīkošana.

Priekšrocības
• Pilnīga šuvju un ieliktņu ūdensnecaurlaidība.

• Laidena un klusa braukšana pa virsmu.

• Īss ierīkošanas laiks un ātra konstrukcijas nodošana 
ekspluatācijā.

• Efektīva asfaltbetona sabrukšanas novēršana lielu 
dinamisko slodžu apstākļos.

• Deformācijas šuves kameras sagriešana un apdare.

• Caurpūte ar karstu, saspiestu gaisu.

• Šuves kameras sieniņu apstrāde ar polimēru gruntējumu 
BRIT.

• Akmens materiālu sagatavošana: sakarsēšana, šķembu 
virsmas apstrāde ar mastiku.

• Kārtsecīga piepildīšana ar karstām šķembām, kam seko 
mastikas kārtas ieliešana, kas sakarsēta līdz darba 
temperatūrai 185±5 ºС.

• Darbu izpildes tehnoloģija ir detalizēti aprakstīta ООО 
«NOVA-Brit» tehnoloģiskajos noteikumos par šķembu-
mastikas deformācijas šuvju izveidošanu.

Sastāvs
Naftas bitumens, plastifikators, modificējošie polimēri un 
pildviela (STO 77310225.003-2010).

Iepakojums
Kartona tvertne, 24 kg.

Raksturlielumi

Parametrs DŠ-85 DŠ-90

Siltumizturība 5 st. periodā, °С, ne mazāk +85 +90

Stieņa slaidums Ø 10 mm, °С, ne augstāk −35 −25

Relatīvais izstiepums pārraušanas brīdī, %, ne mazāk pie t = −20°С 100 50 

I un III ceļu 
klimatiskajām zonām

DŠ-85 DŠ-90
III un IV ceļu

klimatiskajām zonām





BITUMENA-POLIMĒRU 
 SALAIDUMA LENTES
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Naftas bitumens, plastifikatori un kaučuks (STO 77310225.001.1-
2015).

mm

mm

mm

mm

BITUMENA-POLIMĒRU SALAIDUMA LENTES 
BRIT-А UN BRIT-ŠMA

Profesionāls materiāls autoceļu asfaltbetona 
segumu garenvirziena un šķērsvirziena 
tehnoloģisko salaidumu, savienotājšuvju, 
saliekamā betona konstrukciju salaidumu 
hidroizolācijas izveidošanai

• Ūdens piesātinājuma samazināšanās aukstā salaiduma zonā 
vidēji par 45%.

• Augsta savienotājšuvju izturība pret ilgstošiem sasaldēšanas 
un atkušanas cikliem.

• Droša salaidumu hermetizācija – izmantojot lenti BRIT, 
salaidumu stiprība ir 2 reizes lielāka nekā tradicionālajā 
tehnoloģijā veiktai savienošanai. 

• Vienkārši unificēta izmantošanas tehnoloģija.

Priekšrocības

Pielietojums
Ceļa segumu tehnoloģisko salaidumu hermetizācija ar 
karstajiem asfaltbetona maisījumiem (lente BRIT-А) un 
šķembu-mastikas asfaltbetona maisījumiem (lente BRIT-ŠMA), 
piekļāvumu ierīkošana pie autoceļu segumiem, ietvēm, ēkām 
un būvēm, apmales akmeņa, ūdens novadīšanas teknēm, 
pamatiem, sliedēm, skataku lūkām un pamatu bloku un paneļu 
salaidumu izveidošana.

Hermetizācijas efekts tiek nodrošināts, lentes materiālu 
izkausējot augstas maisījuma temperatūras iedarbībā un 
blīvēšanas laikā izveidojoties aizsargkārtai, kā rezultātā šuves 
zonā tiek samazināts asfaltbetona ūdens piesātinājums un tiek 
novērsta seguma tehnoloģisko plaisu veidošanās.

• Noņemt rūpnīcas iepakojumu.

• Atritināt lentes rulli darba virsmas garumā.

• Cieši piespiest virsmai ar iekšējo pusi, piestiprināt piespiežot 
un noņemt aizsargājošo pretadhēzijas plēvi.

• Veikt standarta asfaltbetona maisījuma ieklāšanu un 
sablīvēšanu.

• Darbu izpildes tehnoloģijas ir detalizēti aprakstītas STO 
77310225.001.1-2015 Bitumena-polimēru salaidumu lente 
BRIT. Izmantošanas noteikumi.

Lentas fiksācijas shēma 
līdztekus auksti ieklātu 
joslu salaiduma vietās.

• 1 — augšējais seguma 
slānis; 

• 2 — apakšējais seguma 
slānis; 

• 3 — savienojuma lenta.

Lentas fiksācijas shēma 
pretēji ieklātu joslu 
salaiduma vietās vai 
savienojumu vietās. 

• 1 — augšējais seguma 
slānis; 

• 2 — apakšējais seguma 
slānis; 

• 3 — savienojuma lenta.

Izmantošanas tehnoloģija

Sastāvs

Iepakojums
Kartona tvertnes:
60 g.m. (lente BRIT-А, izmēri: 50×5 mm);
42,5 g.m. (lente BRIT-А, izmēri: 50×8 mm);
47,5 g.m. (lente BRIT-ŠMA, izmēri: 50×7 mm);

BRIT-ŠMA 
ŠMA maisījumiemkarstajiem asfaltbetona 

maisījumiem 

BRIT-А 
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visu veidu karstajiem blīvējumu maisījumiem

BITUMENA-POLIMĒRU SALAIDUMU LENTE
BRIT-AERO

Profesionāls materiāls lidlauku seguma 
garenvirziena un šķērsvirziena tehnoloģisko 
salaidumu un savienotājšuvju hidroizolācijai 
un izveidošanai no visu veidu karsti 
blīvējamiem maisījumiem

Naftas bitumens, plastifikatori un kaučuks  
(SТО 77310225.001.1-2015).

Sastāvs

Pielietojums
Lidlauku segumu (manevrēšanas ceļu, skrejceļu, tehnoloģisko 
un citu virsmu) tehnoloģisko salaidumu hermetizēšana ar 
jebkura veida karstās blīvēšanas maisījumiem, piekļāvumu 
ierīkošana pie ietvēm, ēkām un būvēm, apmales akmeņiem, 
ūdens novadteknēm, pamatiem, sliedēm, skataku lūkām, kā arī 
pamatu bloku un paneļu savienojumu ierīkošanai.

Hermetizācijas efekts tiek nodrošināts, lentes materiālu 
izkausējot augstas maisījuma temperatūras iedarbībā un 
blīvēšanas laikā izveidojoties aizsargkārtai, kā rezultātā šuves 
zonā tiek samazināts asfaltbetona ūdens piesātinājums un tiek 
novērsta seguma tehnoloģisko plaisu veidošanās.

Priekšrocības
• Augsta jebkuru lidlauku segumu deformācijas un 

tehnoloģisko šuvju hermetizācijas un konservācijas kvalitāte.

• Efektīva lidlauku segumu viengabalainības atjaunošanas 
metode.

• Augsti hermētiķa stiepjamības rādītāji, mainoties 
deformācijas šuvju ģeometrijai.

• Vienkārši unificēta izmantošanas tehnoloģija.

Izmantošanas tehnoloģija
• Noņemt rūpnīcas iepakojumu.

• Atritināt lentes rulli darba virsmas garumā.

• Cieši piespiest virsmai ar iekšējo pusi, piestiprināt piespiežot 
un noņemt aizsargājošo pretadhēzijas plēvi.

• Veikt standarta asfaltbetona maisījuma ieklāšanu un 
sablīvēšanu.

• Darbu izpildes tehnoloģijas ir detalizēti aprakstītas STO 
77310225.001.1-2015 Bitumena-polimēru salaidumu lente 
BRIT. Izmantošanas noteikumi.

Iepakojums
Kartona tvertne
42,5 g.m. (lente BRIT-AERO, izmēri: 50×8 mm);

Raksturlielumi

Parametrs BRIT-А BRIT-AERO BRIT-ŠČMA Standarts

Mīkstināšanās temperatūra pēc GuL metodes, °С, ne zemāk +80 +90 GOST 11506

Frāsa trausluma temperatūra, °С, ne augstāk −25 −35 GOST 11507

Adatas iespiešanās dziļums pie t = +25 °С, mm−1, ne vairāk 60 70 80 GOST 11501

Ūdens uzsūkšana, %, ne vairāk 0,3 0,2 GOST 26589

BRIT-AERO





POLIMĒRU BITUMENA SAISTVIELAS (PBS), 
EMULSIJAS, AIZSARGĀJOŠIE SASTĀVI
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POLIMĒRU-BITUMENA SAISTVIELAS
UN BITUMENA EMULSIJAS

Augsto tehnoloģiju bitumena saistvielas uz 
naftas bitumena bāzes, kas modificētas ar 
polimēriem un daudzfunkcionālām piedevām, ir 
izstrādātas, lai palielinātu asfaltbetona seguma 
kalpošanas laiku

Pielietojums Pielietojums

Piedāvājums

Asfaltbetona maisījumu ražošana dažādu kategoriju ceļiem, 
lidlaukiem, industriālajām un pilsētu teritorijām u.tml.

Ceļa segumu virsmas apstrāde un remonts, piesūcinātu 
šķembu seguma veidošana, ceļa segas slāņu izveidošana 
no minerālajām pildvielām (šķembām, grants, smiltīm), kas 
apstrādātas tos samaisot uz ceļa, kā arī blīvu šķembu, grants un 
smilts-grants maisījumu izveidošana, augsnes nostiprināšana.

• Beztaras un iepakotās PBS piegāde, kas atbilst spēkā 
esošajiem Krievijas Federācijas un starptautiskajiem 
kvalitātes standartiem. 

• Asfaltbetona maisījumu sastāva izstrāde atbilstoši pasūtītāja 
prasībām, ņemot vērā ekspluatācijas, klimata un standartu 
noteikumu prasības.

• Asfaltbetona maisījumu ražošanas zinātniski-tehniskais 
atbalsts un to izmantošana būvniecības projektos, ar PBS 
būvētu objektu ekspluatācijas uzraudzība.

Polimēru-bitumena saistvielas Bitumena emulsijas

TEHNOLOĢIJA

Naftas bitumens Polimērs Plastifikatori

Modificēts bitumens

GAZPROMNEFT – MODIFICĒTO
BITUMENU RAZOŠANAS LĪDERIS

Gazpromneft daļa augsto
tehnoloģiju bitumena
tirgū Krievijā

Pašu zinātniski tehniskas
bitumena materiālu
pētniecības centrs 

Ražošanas vienības

GAZPROMNEFT – MASKAVAS NPZ 
GAZPROMNEFT – TOTAL PMB (MASKAVA)
GAZPROMNEFT – OMSKAS NPZ
GAZPROMNEFT – RJAZAŅAS BITUMENA MATERIĀLU RŪPNĪCA
NOVA BRIT (VJAZMA)
DIENVIDU BITUMENA TERMINĀLS (SAĻSKA)

NOTURĪBA PLASTISKUMS ILGMŪŽĪBA IZMAKSAS

Par 33% samazina ceļa
uzturēšanas izmaksas

Par 40% paildzina ceļu
seguma kalpošanas laiku

Palielina pastiskumu
un siltumnoturību plašā
temperatūru diapazonā

Palielina noturību pret
deformācijām, plaisu
un rišu veidošanos 

MODIFICĒTĀ BITUMENA PRIEKŠROCĪBAS

MADIFICĒTO BITUMENU PIELIETOŠANA CEĻU BŪVNIECĪBĀ

TRADICIONĀLĀ TEHNOLOĢIJA POLIMĒRU BITUMENA TEHNOLOGIJA

ASFALTBETONS POLIMĒRASFALTBETONS
BITUMENA EMULSIJA

ĢEOTEKSTILA REŽĢIS

ŠĶEMBAS ŠĶEMBAS

SMILTIS SMILTIS
ĢEOTEKSTILS

ZEMES SLĀNIS ZEMES SLĀNIS
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MODIFICĒTU BITUMENU UN BITUMENA 
EMULSIJU SORTIMENTS

Polimēru-bitumena saistvielas

Bitumena emulsijas

Bitumena emulsijas – universāls būvmateriāls, 
kas ir viendabīgs, zemas viskozitātes 
šķidrums; to iegūst, samaisot emulgatora un 
bitumena ūdens šķīdumu

«Gazpromneft – Bitumnie materiali» ražo un tirgo plašu polimēru-bitumena saistvielu un bitumena emulsiju klāstu, kas atbilst spēkā 
esošajiem Krievijas un starptautiskajiem kvalitātes standartiem:

Standarts Markas

GOST Р 52056 PBV 40, PBV 60, PBV 90, PBV 130, PBV 200

PNST 85 

PG 34-34, PG 34-40, PG 34-46, PG 34-52

PG 40-28, PG 40-34, PG 40-40, PG 40-46

PG 46-34, PG 46-40, PG 46-46

PG 52-10, PG 52-16, PG 52-22, PG 52-28, PG 52-34, PG 52-40, PG 52-46

PG 58-16, PG 58-22, PG 58-28, PG 58-34, PG 58-40

PG 64-10, PG 64-16, PG 64-22, PG 64-28, PG 64-34, PG 64-40

PG 70-10, PG 70-16, PG 70-22, PG 70-28, PG 70-34, PG 70-40

PG 76-10, PG 76-16, PG 76-22, PG 76-28, PG 76-34

PG 82-10, PG 82-16, PG 82-22, PG 82-28, PG 82-34

STO AVTODOR 2.30

PMB 35/50-68/18, PMB 35/50-72/18, PMB 35/50-72/16, PMB 35/50-76/16

PMB 50/70-64/22, PMB 50/70-68/20, PMB 50/70-72/18,

PMB 70/100-60/25, PMB 70/100-64/25, PMB 70/100-64/22, PMB 70/100-68/22

PMB 100/130-52/27, PMB 100/130-56/27, PMB 100/130-56/25, PMB 100/130-58/25

PMBТ 35/50-72/16, PMBТ 35/50-76/14

PMBТ 50/70-64/20, PMBТ 50/70-68/18, PMBТ 50/70-72/16

PMBТ 70/100-60/22, PMBТ 70/100-64/20

EN 14023 

PMB 25/55-60, PMB 25/55-65

PMB 35/55-55

PMB 40/100-48, PMB 40/100-65, PMB 40/100-70, PMB 40/100-75, PMB 40/100-80

PMB 45/80-55, PMB 45/80-65

PMB 65/105-48, PMB 65/105-60, PMB 65/105-75

PMB 75/130-55, PMB 75/130-70, PMB 75/130-75

PMB 120/200-65

STO 11352320-001.01-2014 PМB G-Way Styrelf 60 Premium, Styrelf 60 Standarts, Styrelf 90 Premium, Styrelf 90 Standarts*

STO 44925644-016-2015 РМВ 40/100-48, РМВ 65/105-48

STO 44925644-018-2016 РМВ V-I, РМВ V-II, РМВ V-III

STO 44925644-020-2016 PBV 40, PBV 60, PBV 90

GOST Р 52158

EBK-1, EBK-2, EBK-3

EBA-1, EBA-2, EBA-3

EBPA-1, EBPA-2, EBPA-3

EBPK-1, EBPK-2, EBPK-3

* PMB marki G-Way Styrelf proizvoditsa na «Gazpromneft-Totalj PMB». 
* PMB markas G-Way Styrelf ražo «Gazpromneft-Total PMB».
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AIZSARGĀJOŠIE UN ATJAUNOJOŠIE SASTĀVI
BRIT ZVS-R UN ZVS-V

Profesionāls aukstās ieklāšanas aizsargājošais 
un atjaunojošais sastāvs (AAS) ar plēvi 
veidojošu darbību, kas paredzēts virsmas 
defektu novēršanai, ekspluatācijas īpašību 
atjaunošanai un asfaltbetona un cementbetona 
segumu ilgstošai aizsardzībai

Izmantošanas tehnoloģija

Pielietojums
Efektīva metode asfaltbetona pakāpeniskas sabrukšanas 
novēršanai un virsmas defektu novēršanai, ekspluatācijas 
īpašību atjaunošanai, kā arī autoceļu un lidlauku asfaltbetona 
segumu ilglaicīga aizsardzībai pret laikapstākļu un klimatisko 
faktoru, pretapledojuma reaģentu un intensīvas satiksmes 
slodzes iedarbību.

Priekšrocības
• Efektīva virsmas struktūras atjaunošana un droša 

asfaltbetona seguma aizsardzība.

• Seguma ilgstoša hidrofobizācija.

• Nodilumizturīga aizsargslāņa veidošanās, kam ir augstas 
adhēzijas īpašības ar asfaltbetonu.

• Vienkārši unificēta izmantošanas tehnoloģija.

• 2 – 4 stundas pirms uzklāšanas virsma ir jāattīra no 
putekļiem, netīrumiem, smērvielām vai jānoskalo ar ūdeni.

• Rūpīgi samaisīt sastāvu, līdz tas kļūst viendabīgs, un uzklāt ar 
gumijotiem slīdņiem, rullīšiem vai birstēm.

• ZVS-R uzklāšana temperatūrā, kas nav zemāka par −30 ºС.

• ZVS-V uzklāšana temperatūrā, kas nav zemāka par −5 ºС.

• Apstrādātā seguma žūšanas laiks ir atkarīgs no klimatiskajiem 
apstākļiem un uzklātā slāņa biezuma; tas ilgst no 2 līdz 12 
stundām.

Sastāvs
Minerālās pildvielas un neorganisko savienojumu dispersija 
bitumena-polimēra saistvielas šķīdumā ūdenī (ZVS-V) vai 
organiskajā šķīdinātājā (ZVS-R). (STO 77310225.006-2015).

Iepakojums
ZVS-R: metāla spainis, 20 litri (28 kg);
ZVS-V: plastmasas spainis, 30 litri (40 kg)

Raksturlielumi

Parametrs ZVS-R ZVS-V Standarts

Negaistošo vielu masas daļa, % 75–85 GOST 17537

Saķere ar šķembu virsmu, balles, ne mazāk 5 balles (lieliska) GOST Р 52128

Blīvums pie t = +20±0,5ºС, g/cm3 1,65 1,45 GOST 31992.1

Pilnīgas izžūšanas laiks pie t = +20±0,5ºС, stundas, ne vairāk 3 12 GOST 19007

Sastāvs 
uz šķīdinātāja 

bāzes

ZVS-R ZVS-V 
ŠMA sastāvs uz ūdens emulsijas bāzes, 

pielieto objektos, kuros ir ugunsdrošības 
ierobežojumi
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CAURSPIEDĪGAIS IMPREGNĒTĀJS BRIT

Izmantošanas tehnoloģija

Profesionāls, industriāli lietojams 
vienkomponenta materiāls lidlauku un 
autoceļu asfaltbetona un cementbetona 
segumu, ietvju segumu, ēku un būvju 
hidrofobizācijai

Pielietojums
No ceļa seguma materiāliem (cementbetona plāksnēm, dabīgā 
akmens, bruģakmeņiem u.tml.) izveidotu autoceļu un lidlauku 
segumu, ēku un būvju konstrukciju, gājēju zonu ietvju segumu 
hidroizolācija.

Sastāvs ir noturīgs pret nokrišņu izraisītu izskalošanos un 
reaģentu iedarbību, tas nekrāso un nemaina seguma faktūru, 
nesamazina saķeres koeficientu un pieļauj ekspluatāciju tūlīt 
pēc uzklāšanas.

Priekšrocības
• Augsta caurspiedīgās seguma hidrofobizācijas kvalitāte, 

gatavā slāņa izturība pret agresīviem vides apstākļiem.

• Droša poru un plaisu (maks. platums – 0,5 mm) piepildīšana.

• Efektīva betona konstrukciju korozijas novēršanas metode.

• Augsti adhēzijas rādītāji ar būvniecības materiāliem.

• Vienkārši unificēta izmantošanas tehnoloģija.

• Attīrīt virsmu no netīrumiem.

• Veikt apstrādi ar caurspiedīgo impregnētāju BRIT, smidzinot 
ar pneimatisko pistoli vai manuāli ar rullīti vai otu.

• Klimata apstākļi ietekmē žūšanas laiku – tas ir no 15 līdz 45 
minūtēm. Porainiem un uzsūcošiem segumiem ir ieteicams 
pēc 1 stundas veikt otrreizējo apstrādi ar papildu slāni.

• Lidlauku un ceļu segumu ekspluatācija atļauta tikai 1 stundu 
pēc tam, kad pabeigta apstrāde ar BRIT caurspiedīgo 
impregnētāju.

Sastāvs
Caurspīdīgs silīcijorganisko savienojumu un reoloģisko 
modifikatoru šķīdums organiskajā šķīdinātājā (STO 
77310225.005-2015).

Iepakojums
Plastmasas tvertne 30 l (25 kg).

Raksturlielumi
Parametrs Caurspiedīgais impregnētājs Standarts

Impregnēšanas efektivitātes koeficients, ne mazāk:

pēc cementbetona parauga ūdens absorbcijas lieluma 
samazināšanās 3 GOST 12730.3 p. 8.8  

STO 77310225.005-2015 
pēc asfaltbetona parauga ūdens piesātinājuma lieluma 
samazināšanās 5 GOST 12801 p.8.8  

STO 77310225.005-2015 

Negaistošo vielu masas daļa, %, ne mazāk 12 GOST 17537 

Blīvums pie t = +20±0,5ºС, g.cm3 0,9±0,05 GOST 28513 

Relatīvā viskozitāte, mērot ar viskozimetru ВЗ-246 
pie t = +20±0,5ºС, с, ne vairāk 8 GOST 8420 

Pilnīgas izžūšanas laiks pie t = +20±0,5ºС, st., ne vairāk 0,5 GOST 19007 

Raksturlielumi

CAURSPIEDĪGAIS 
IMPREGNĒTĀJS 

BRIT
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POLIMĒRA GRUNTĒJUMS BRIT

Profesionāls aukstās ieklāšanas materiāls, 
kas paredzēts bitumena-polimēru mastikas 
adhēzijas kvalitātes uzlabošanai, hermetizējot 
lidlauku, autoceļu un tiltu konstrukciju 
asfaltbetona un cementbetona segumu 
deformācijas šuves

• Deformācijas šuvju kameru sieniņu apstrādei ar BRIT 
polimēru gruntējumu tiek izmantots pulverizators. 
Gruntējumam ir pilnībā jānosedz šuves kameras sieniņu 
virsma. 

• Pēc polimēra gruntējuma pilnīgas nožūšanas šuvi piepilda ar 
bitumena-polimēru mastiku. 

Lidlauku un autoceļu asfaltbetona un cementbetona segumu 
deformācijas šuvju kameru sienu apstrāde, kā arī tilta klātnes 
deformācijas šuvju konstrukcijas elementu apstrāde pirms 
hermetizācijas ar bitumena-polimēru mastikām. 

Pielietojums

• Hermetizējošajai bitumena-polimēru mastikai ir augsta 
adhezīvās saķeres kvalitāte ar deformācijas šuvju kameru 
sienām. 

• Droša virsmas nostiprināšana un pamatnes poru piepildīšana. 

• Vienkārši unificēta izmantošanas tehnoloģija. 

Priekšrocības

Izmantošanas tehnoloģija
Polimēru materiālu ķīmiskais sastāvs organiskajā šķīdinātājā 
(STO 77310225.007-2015).

Sastāvs

Plastmasas tvertne 30 l (25 kg).

Iepakojums

Raksturlielumi

Parametrs Polimēru gruntējums Standarts

Negaistošo vielu masas daļa, %, ne mazāk 35 GOST 31939

Blīvums pie t = +20±0,5ºС, g/cm3 0,9±0,05 GOST 31992.1

Saķeres izturība ar asfaltbetona un cementbetona pamatni, MPa, ne 
mazāk 4 GOST 26589

Saķeres izturība ar bitumena-polimēru mastiku, MPa, 
ne mazāk 0,5 STO 77310225.007-2015

Izžūšanas laiks līdz 3. pakāpei pie t = +20±0,5ºС, st., ne vairāk 0,3 GOST 19007

BRIT® GRUNTS



BITUMA MATERIĀLI BRIT 27

TERMOIZTURĪGA BLĪVĒJOŠĀ AUKLA BRIT

Termoizturīgs profesionāls materiāls, kas 
paredzēts deformācijas un tehnoloģisko šuvju 
kameras veidošanai lidlauku un autoceļu 
cementbetona un asfaltbetona segumos, 
hermetizējot ar karstās un aukstās ieklāšanas 
mastikām un hermētiķiem

• Plaisu/šuvju/savienojumu apstrāde zem hermetizācijas 
kameras, izmantojot apstrādāšanas mašīnu. 

• Kameras caurpūte ar karstu, saspiestu gaisu. 

• BRIT blīvēšanas auklas ievietošana projektētajā dziļumā. 

• Sagrieztās kameras sieniņu apstrāde ar mastiku vai 
gruntējumu. 

• Kameras piepildīšana ar mastiku vai karstās vai aukstās 
ieklāšanas hermētiķi. 

• Virsmas apstrāde ar smalki disperso minerālmateriālu 
(vajadzības gadījumā). 

Cementbetona segumu deformācijas šuvju kameras 
hermetizācija un veidošana autoceļu, lidlauku, noliktavu un 
tehnoloģisko zonu segumos, tās hermetizējot ar karstās un 
aukstās ieklāšanas mastikām.

Pielietojums

• Vienkārši unificēta izmantošanas tehnoloģija. 

• Materiāls nav ķīmiski aktīvs, un to neietekmē šķīdinoši 
līdzekļi: benzīns, aviācijas petroleja, motoreļļas, 
pretapledošanas reaģenti un tamlīdzīgi. 

Priekšrocības

Uzputots polietilēns. (STO 77310225.002-2012, STO 
77310225.003-2012).

Sastāvs

Blīvējuma auklas tipizmēri no Ø 10 mm līdz Ø 50 mm. 
Iepakojums: ritulis no 190 līdz 1700 g.m. kartona kastēs.

Iepakojums

Parametrs Normatīvs Termoizturīga 
blīvējošā aukla BRIT Standarts

Šķietamais blīvums, g/cm3 0,2–0,3 0,21 GOST 409

Maksimālā stiepes izturība, kgs/cm2 > 1,5 4,5
GOST 29088

Relatīvais izstiepums pārraušanas brīdī, % > 25 110

Siltumizturība, °С > 200 200+ GOST 26589,
STO 77310225.002

Ūdens uzsūkšana, % tilpuma < 0,2 0,17 GOST 19177

Raksturlielumi

Izmantošanas tehnoloģija

BRIT AUKLA
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BITUMENA EMULSIJAS MASTIKA «ŠĶIDRĀ 
GUMIJA» BRIT

• Segumu ierīko, izmantojot speciālu bezgaisa smidzināšanas 
aprīkojumu – šķidro sastāvdaļu (bitumena-lateksa emulsijas 
un katalizatora (10% CaCl2 šķīdums)) padevei proporcijā 10:1 
izmanto 2 augstspiediena kanālus. 

• Želejveida gaisa pilienu maisījuma sacietēšana notiek uzreiz, 
kad sastāvdaļas sajaucas uz pamatnes virsmas. 

• Darbu izpildes tehnoloģija ir detalizēti aprakstīta STO 
77310225.008.1-2015 Šķidrā gumija BRIT. Bitumena-polimēru 
emulsijas mastika. 

Profesionāls divkomponentu materiāls 
industriālajam pielietojumam: bezšuvju 
hidroizolācijas segumu veidošanai, jumtu 
segumu ierīkošanai, apakšzemes un virszemes 
būvju hidroizolācijai, rūpnieciskajai, civilajai un 
transporta būvniecībai

Bezšuvju hidroizolācijas-aizsargpārklājuma ierīkošana 
konstrukcijās, kuras ir pastāvīgi pakļautas UV starojuma, ūdens 
un sārmu iedarbībai, oksidācijas un novecošanās procesiem: 
jumtu segumi, pamati, tilti, tuneļi, hidrotehniskās un pazemes 
būves, akas, ūdens notekas, kanalizācijas piltuves, notekas, 
mākslīgās ūdenstilpes u.tml. 

Mastiku uzklāj uz jebkuras pamatnes: betona, mākslīgā 
un dabīgā akmens, marmora, šīfera, koka, melnajiem un 
cinkotajiem metāliem, plastmasas, polistirola, stikla.

Pielietojums

• Segumu 20 gadus neietekmē vecošanas procesi. 

• Iespēja uzklāt uz mitras pamatnes un augsta adhēzija ar 
vairumu būvniecības materiālu. 

• Augsti materiāla elastības rādītāji. 

• Iespēja izgatavot bezšuvju hidroizolācijas segumu uz 
horizontālām un vertikālām plaknēm, kā arī grūti pieejamās 
vietās un uz pamatnēm ar sarežģītu reljefu. 

Priekšrocības

Modificēta, zemas viskozitātes bitumena-lateksa ūdens 
emulsija (STO 77310225.008-2015). 

Sastāvs

Plastmasas muca, 65 kg. 
Plastmasas muca, 260 kg.

Iepakojums

Izmantošanas tehnoloģija

Parametrs «ŠĶIDRĀ GUMIJA» Standarts

Seguma biezums (reglamentēts projektā, tehniskajā 
projektā, tehnoloģiskajā kartē) 2,0 / 4,0 / 6,0 mm —

Šora cietība, nosacītā vienība 10 GOST 263-75

Pārraušanas pagarinājums, % 1 800

GOST 26589-94
Sasaistīšanās izturība ar pamatni – betonu, MPa: 0,22

Sasaistīšanās izturība ar pamatni – tēraudu, MPa: 0,20

Mitruma uzsūkšana, % < 1 

Raksturlielumi

«ŠĶIDRĀ GUMIJA» BRIT®
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BITUMENA GRUNTĒJUMS BRIT

• Attīrīt virsmu no putekļiem, netīrumiem un smērvielām.

• Rūpīgi samaisīt grunti BRIT un uzklāt uz virsmas ar otu vai 
veltnīti.

• Pirms turpmāko darbu uzsākšanas ir jānogaida 5 – 10 
stundas, kamēr virsma nožūst.

• Nepieciešamības gadījumā gruntējums jāuzklāj atkārtoti.

Profesionāls aukstās ieklāšanas 
vienkomponenta materiāls virsmas 
sagatavošanai pirms jumta seguma un 
hidroizolācijas materiālu ieklāšanas 

Efektīvs materiāls izolējamo virsmu sagatavošanai pirms jumta 
un hidroizolācijas materiālu ieklāšanas uz bitumena pamatnes

Pielietojums

• Droša materiālu saķere ar pamatni. 

• Gruntēšana, putekļu notīrīšana, mikroplaisu aizpildīšana. 

• Palielināta segumu un pamatņu ilgizturība. 

Priekšrocības

Naftas bitumens, organiskie šķīdinātāji. (STO 77310225.012-
2017). 

Sastāvs

Metāla spainis 20 l (18 kg).

Iepakojums

Parametrs Bitumena gruntējums 
BRIT Standarts

Negaistošo vielu masas daļa, %, ne mazāk 40 GOST 31939

Siltumizturība 5 st. periodā, ºС, ne zemāk 80 GOST 2678

Ūdens uzsūkšana 24 stundu periodā, % no masas, ne vairāk 0,5 GOST 26589

Izžūšanas laiks līdz 3. pakāpei pie t = 20±0,5ºС, stundas, ne vairāk 10 GOST 19007

Raksturlielumi

Izmantošanas tehnoloģija

PRAIMERIS BRIT®
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HIDROIZOLĀCIJAS MASTIKAS
BRIT IZOLĀCIJA UN BRIT IZOLĀCIJA R

Virszemes būvkonstrukciju, iedziļināto konstrukciju (pamatu, 
pagrabu, pāļu, tvertņu u.tml.), tiltu konstrukciju un hidrotehnisko 
konstrukciju elementu, cauruļvadu, ēku iekštelpu un būvju 
virsmu hidroizolācija; metāla konstrukciju pretkorozijas 
apstrāde.

Pielietojums

• Augsta izturība saķerei ar pamatni. 

• Ugunsdrošība un toksiskā drošība. 

• Iespēja uzklāt uz vertikālas virsmas. 

• Augsta izveidotā seguma elastība. 

• Iespējams uzklāt temperatūrā zem nulles grādiem (mastika 
BRIT IZOLĀCIJA R ir izmantojama temperatūrā līdz –20 ºС). 

Priekšrocības

BRIT IZOLĀCIJA: Ar lateksu modificēta bitumena emulsija (STO 
77310225.004-2014).

BRIT IZOLĀCIJA R: Naftas bitumens, organiskais šķīdinātājs un 
polimēru maisījums (STO 77310225.011-2017).

Sastāvs

Metāla spainis 20 l (20 kg).
Plastmasas spainis 30 l (30 kg).

Iepakojums

Izmantošanas tehnoloģija

Profesionāls aukstās ieklāšanas 
vienkomponenta materiāls iekšējai un ārējai 
hidroizolācijai

• Profesionāls aukstās ieklāšanas vienkomponenta materiāls 
iekšējai un ārējai hidroizolācijai

• Attīrīt virsmu no putekļiem, netīrumiem un smērvielām un 
nogruntēt (izmantot šo mastiku, atšķaidot ar ūdeni attiecībā 
1:1 vai gruntējumu uz bitumena emulsijas bāzes).

• Rūpīgi samaisīt mastiku BRIT IZOLĀCIJA un uzklāt to uz 
nogruntētās virsmas ar otu vai veltnīti. Atļauts uzklāt uz mitras 
pamatnes.

• Pirms turpmāko darbu uzsākšanas ir jānogaida 5 – 10 
stundas, kamēr virsma nožūst.

• Nepieciešamības gadījumā mastika jāuzklāj atkārtoti.
Raksturlielumi

Parametrs BRIT IZOLĀCIJA BRIT IZOLĀCIJA R Standarts

Siltumizturība 5 st. periodā, ºС, ne zemāk 50 80

GOST 26589
Saķeres izturība ar pamatni – betonu, MPa: 0,2 0,1

Saķeres izturība ar pamatni – metālu, MPa: 0,5 0,1

Ūdens uzsūkšana 24 stundu periodā, % no masas, ne vairāk 0,5 0,4

Izmanto pie temperatūras līdz +5° C
BRIT IZOLĀCIJA BRIT IZOLĀCIJA R

Izmanto pie temperatūras no –20° С
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BITUMENA-EĻĻAS MASTIKA BRIT MB-50

• Mastiku uzklāj uz iepriekš sagatavotas sausas un tīras 
virsmas. 

• Mastikas sakarsēšanai izmanto liešanas katlus, ar piespiedu 
samaisīšanu temperatūrā no + 170 °C līdz + 190 °C. Tieša 
sakarsēšana un pārkarsēšana ir stingri aizliegta. 

• Atkārtota vienreizējā sakarsēšana ir atļauta tikai tad, ja tiek 
ievērota tehnoloģiskā temperatūra. 

Profesionāls karstās ieklāšanas materiāls 
būvkonstrukciju, tiltu konstrukciju pazemes 
daļu un citu konstrukciju, kā arī cauruļvadu 
hidroizolācijai

Ēku un būvju pamatu, pāļu, iedziļināto dzelzsbetona 
konstrukciju hidroizolācijas aizsardzība; ruļļveida jumtu segumu, 
mastikas jumtu segumu, kas pastiprināti ar stikla materiāliem, 
kā arī tērauda apakšzemes cauruļvadu ierīkošana.

Pielietojums

• Universālais hidroizolācijas materiāls ar plaša pielietojuma 
spektra pretkorozijas īpašībām.

• Augsta izturība saķerei ar pamatni.

• Materiālam piemīt antiseptiskas īpašības, kas ļauj aizsargāt 
koka virsmas.

• Iespēja uzklāt uz vertikālas virsmas. 

Priekšrocības

Naftas bitumens, modificējošie polimēri un naftas eļļa (STO 
77310225.010-2017).

Sastāvs

Kartona tvertne, 24 kg.

Iepakojums

Izmantošanas tehnoloģija

Raksturlielumi

Parametrs МB-50

Nešķīstošo vielu daudzums benzolā, %, ne vairāk 2

Pilēšanas temperatūra, ºС 45–55

Mīkstināšanās temperatūra, ºС 55–60

0,1 mm adatas iespiešanās dziļums pie t = +250ºС, mm 40

Sarukums dzesējot, % ne vairāk 8

Salizturība, ºС, ne mazāk −45

BRIT MB-50
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JUMTA SEGUMA MASTIKA
BRIT-SEGUMS

• Attīrīt virsmu no putekļiem, netīrumiem un smērvielām un 
nogruntēt (izmantot šo mastiku atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 
1:1 vai gruntējumu uz bitumena emulsijas bāzes). 

• Rūpīgi samaisīt mastiku BRIT-SEGUMS un uzklāt to uz 
nogruntētās virsmas ar otu vai veltnīti. Atļauts uzklāt uz mitras 
pamatnes. 

• Pirms turpmāko darbu uzsākšanas ir jānogaida 5 – 10 
stundas, kamēr virsma nožūst. 

• Nepieciešamības gadījumā mastika jāuzklāj atkārtoti.

Profesionāls aukstās ieklāšanas 
vienkomponenta materiāls mastikas jumta 
segumu uzklāšanai un remontam 

Ar lateksu modificēta bitumena emulsija
(STO 77310225.004-2014).

Sastāvs

Metāla spainis 20 l (20 kg).
Plastmasas spainis 30 l (30 kg).

Iepakojums

Izmantošanas tehnoloģija

Pielietojums
Mastikas jumta segumu uzstādīšana un remonts, ruļļveida 
jumta segumu un hidroizolācijas materiālu pielīmēšana, tiltu 
konstrukciju un hidrotehnisko būvju elementu, cauruļvadu 
hidroizolācija; metāla, betona un dzelzsbetona konstrukciju 
pretkorozijas apstrāde. 

Priekšrocības
• Augsta izturība saķerei ar pamatni. 

• Noturība pret UV staru iedarbību. 

• Ugunsdrošība un toksiskā drošība. 

• Iespēja uzklāt uz vertikālas virsmas. 

• Augsta izveidotā seguma elastība. 

Raksturlielumi

Parametrs BRIT-SEGUMS Standarts

Siltumizturība 5 st. periodā, ºС, ne zemāk 75

GOST 26589

Relatīvais pārraušanas pagarinājums, %, ne mazāk 700

Saķeres izturība ar pamatni – betonu, MPa: 0,4

Saķeres izturība ar pamatni – metālu, MPa: 1,2

Ūdens uzsūkšana 24 stundu periodā, % no masas, ne vairāk 1,0

Elastība uz sijas R = 5,0±0,2 mm pie t = −15ºС Bez plaisām

BRIT-SEGUMS
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BITUMENA JUMTU SEGUMU KARSTĀ MASTIKA
BRIT MBK-G 55, MBK-G 65, MBK-G 75

Profesionāls karstās ieklāšanas 
materiāls, kas paredzēts ruļļveida un 
mastikas jumta segumu ieklāšanai un 
remontam, izmantojot materiālus uz 
kartona un stikla pamatnes

• Pirms lietošanas mastiku MBK-G uzsilda katlos vai speciālās 
iekārtās ar netiešu sasildīšanu līdz temperatūrai, kas nav 
augstāka par +200 °C, un uzklāj uz sausas un tīras virsmas.  

• Materiāla sagatavošanas procesā ir jānodrošina vienmērīga 
samaisīšana un temperatūras režīma ievērošana. 

• Materiāla uzklāšanu uz virsmas ieteicams veikt ar otu, 
špakteli, ieliešanas metodi utt. 

• Darbus drīkst veikt sausā laikā un pie apkārtējā gaisa 
temperatūras no −20 °C līdz +60 °C. 

Profesionāls karstās ieklāšanas materiāls, kas paredzēts 
ruļļveida un mastikas jumtu segumu ieklāšanai un remontam, 
izmantojot materiālus uz kartona un stikla pamatnes.

Pielietojums

• Augsta izturība saķerei ar pamatni. 

• Iespēja uzklāt uz vertikālas virsmas. 

• Augsta izveidotā seguma elastība.

Priekšrocības

Naftas bitumens, plastifikatori un pildviela (GOST 2889-80).

Sastāvs

Kartona tvertne, 24 kg.

Iepakojums

Parametrs MBK-G 55 MBK-G 65 MBK-G 75

Mīkstināšanās temperatūra pēc GuL metodes, ºС 55-60 68-72 78-82 

Siltumizturība 5 st. periodā, ne mazāk, ºС 55 65 75 

Raksturlielumi

Izmantošanas tehnoloģija

MBK-G 75MBK-G 65MBK-G 55
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• Pirms lietošanas mastiku MBR uzsilda katlos vai speciālās 
iekārtās ar netiešu sasildīšanu līdz temperatūrai, kas nav 
augstāka par +200 °C, un uzklāj uz sausas un tīras virsmas.  

• Materiāla sagatavošanas procesā ir jānodrošina vienmērīga 
samaisīšana un temperatūras režīma ievērošana. 

• Materiāla uzklāšanu uz virsmas ieteicams veikt ar otu, 
špakteli, ieliešanas metodi utt. 

• Darbus drīkst veikt sausā laikā un pie apkārtējā gaisa 
temperatūras no −20 °C līdz +60 °C.  

Profesionāls karstās ieklāšanas materiāls, kas 
paredzēts ruļļveida jumtu segumu ieklāšanai, 
virszemes un apakšzemes cauruļvadu 
hidroizolācijai, kā arī dzelzsbetona, metāla un 
citu virsmu korozijaizsardzībai

Ruļļveida jumtu ierīkošana industriālajā un civilajā būvniecībā, 
virszemes un apakšzemes cauruļvadu (arī gāzes un naftas 
vadu) hidroizolācijas darbi, plašs profilaktisko darbu spektrs 
dzelzsbetona, metāla un citu virsmu pretkorozijas aizsardzībai. 

Pielietojums

• Augsta izturība saķerei ar pamatni. 

• Iespēja uzklāt uz vertikālas virsmas. 

• Augsta izveidotā seguma elastība. 

Priekšrocības

Naftas bitumena, drupinātās gumijas, pildvielu un plastifikatoru 
ķīmiskais sastāvs (GOST 30693-2000).

Sastāvs

Kartona tvertne, 24 kg.

Iepakojums

Izmantošanas tehnoloģija

BITUMENA-GUMIJAS IZOLĀCIJAS MASTIKA
BRIT MBR-65, MBR-75, MBR-90, MBR-100

Raksturlielumi

Parametrs MBR-65 MBR-75 MBR-90 MBR-100

Mīkstināšanās temperatūra pēc GuL metodes, ºС, ne mazāk 65 75 90 100 

0,1 mm adatas iespiešanās dziļums pie t = +25ºС, mm 40 30 20 15

Stiepjamība pie t = +25ºС, cm, ne mazāk 5 4 3 2

MBR-100MBR-90MBR-75MBR-65
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• Pirms lietošanas mastiku ir nepieciešams rūpīgi samaisīt. Lai 
panāktu nepieciešamo mastikas konsistenci, ir atļauta tās 
atšķaidīšana ar petroleju, lakbenzīnu, benzīnu, šķīdinātāju.  

• Uzklāt ar veltnīti vai otu uz virsmas, kas iepriekš attīrīta no 
netīrumiem un putekļiem.  

• Sagaidīt virsmas nožūšanu.  

• Darbu veikšanas tehnoloģijas šim un citiem pielietošanas 
veidiem ir aprakstītas GOST 30693-2000. 

Profesionāls aukstās ieklāšanas materiāls, 
kas paredzēts dzelzsbetona, metāla un koka 
konstrukciju hidroizolācijai, kā arī mastikas 
jumta segumu ieklāšanai un remontam

Mastikas jumta segumu ieklāšana un remonts, metāla, betona, 
koka un citu virsmu hidroizolācija un pretkorozijas apstrāde, 
ieskaitot cauruļvadu, automobiļu virsbūves daļu apstrādi.

Pielietojums

• Universālais jumta seguma un hidroizolācijas materiāls ar 
pretkorozijas īpašībām. 

• Augsta izturība saķerei ar pamatni. 

• Iespēja uzklāt uz vertikālas virsmas. 

• Augsta izveidotā seguma elastība. 

Priekšrocības

Naftas bitumena, drupinātās gumijas, pildvielu un plastifikatoru 
ķīmiskais sastāvs (GOST 30693-2000).

Sastāvs

Metāla spainis 20 l (20 kg).

Iepakojums

Izmantošanas tehnoloģija

BITUMENA-GUMIJAS IZOLĀCIJAS MASTIKA 
BRIT MBR-Х-65, MBR-Х-75, MBR-Х-90, MBR-Х-100

Raksturlielumi

Parametrs MBR-Х-65 MBR-Х-75 MBR-Х-90 MBR-Х-100

Mīkstināšanās temperatūra pēc GuL metodes, ºС, ne mazāk 65 75 90 100 

Adatas iespiešanās dziļums ne mazāk 0,1 mm, ºС, pie temperatūras 40 30 20 15

Stiepjamība pie t = +25ºС, cm, ne mazāk 4 3 2

MBR-Х-100
MBR-Х-90

MBR-Х-75
MBR-Х-65
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BRIT – TĀ IR VISAPTVEROŠA 
PIEEJA BŪVNIECĪBAI
Uzņēmuma «Gazpromneft – Bitumnie materiali» inovatīvā produktu klāsta izstrādes galvenā prioritāte ir 
klientiem sniegtie ieguvumi. BRIT uz bitumena bāzes izstrādātie produkti ir lieliski pierādījuši sevi dažādos 
būvniecības segmentos, vesela virkne materiālu ir ieguvusi augstāko klientu, pasūtītāju un valsts regulējošo 
institūciju novērtējumu.

№ Nosaukums

Tipiskas pielietojuma jomas

Standarts
Ceļi Lidlauki

Tilti, 
tuneļi un 

estakādes

Jūras 
ostas Dzelzceļi Ēkas un būves

MASTIKAS UN HERMĒTIĶI

1 BITUMENA-POLIMĒRU HERMĒTIĶIS BRIT-NORD ✓ ✓

SТО 77310225.003-2010

2 BITUMENA-POLIMĒRU HERMĒTIĶIS BRIT-ARKTIK 3 ✓ ✓

3 BITUMENA-POLIMĒRU HERMĒTIĶIS BRIT BP-G25 ✓ ✓

4 BITUMENA-POLIMĒRU HERMĒTIĶIS BRIT BP-G35 ✓ ✓

5 BITUMENA-POLIMĒRU HERMĒTIĶIS BRIT BP-G50 ✓ ✓

6 HERMETIZĒJOŠA MASTIKA BRIT Т-65 ✓

7 HERMETIZĒJOŠA MASTIKA BRIT Т-75 ✓

8 HERMETIZĒJOŠA MASTIKA BRIT Т-85 ✓

9 HERMETIZĒJOŠA MASTIKA BRIT Т-90 ✓

10 HERMETIZĒJOŠA MASTIKA BRIT DS-85 ✓

11 HERMETIZĒJOŠA MASTIKA BRIT DŠ-90 ✓

POLIMĒRU BITUMENA SAVIENOJUMA LENTAS

12 BITUMENA-POLIMĒRU SALAIDUMA LENTE BRIT-А 50х5 ✓

SТО 77310225.001.1-2015
13 BITUMENA-POLIMĒRU SALAIDUMA LENTE BRIT-А 50х8 ✓

14 BITUMENA-POLIMĒRU SALAIDUMA LENTE BRIT-SМА 50х7 ✓

15 BITUMENA-POLIMĒRU SALAIDUMA LENTE BRIT-AERO 50х8 ✓

AIZSARDZĪBAS SASTĀVI

16 CAURSPIEDĪGAIS IMPREGNĒTĀJS BRIT PP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ SТО 77310225.005-2015

17 AIZSARGĀJOŠAIS UN ATJAUNOJOŠAIS SASTĀVS BRIT ZVS-R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ SТО 77310225.006-2015

18 AIZSARGĀJOŠAIS UN ATJAUNOJOŠAIS SASTĀVS BRIT ZVS-V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ SТО 77310225.006-2015

19 POLIMĒRU GRUNTS BRIT ✓ ✓ SТО 77310225.007-2015

O-TERMISKI IZTURĪGS AUKLAS

20 TERMOIZTURĪGA BLĪVĒJOŠĀ AUKLA BRIT Ø10 ✓ ✓

SТО 77310225.002-2012, 
SТО 77310225.003-2012

21 TERMOIZTURĪGA BLĪVĒJOŠĀ AUKLA BRIT Ø13 ✓ ✓

22 TERMOIZTURĪGA BLĪVĒJOŠĀ AUKLA BRIT Ø15 ✓ ✓

23 TERMOIZTURĪGA BLĪVĒJOŠĀ AUKLA BRIT Ø20 ✓ ✓

24 TERMOIZTURĪGA BLĪVĒJOŠĀ AUKLA BRIT Ø22 ✓ ✓

25 TERMOIZTURĪGA BLĪVĒJOŠĀ AUKLA BRIT Ø25 ✓ ✓

26 TERMOIZTURĪGA BLĪVĒJOŠĀ AUKLA BRIT Ø32 ✓ ✓

27 TERMOIZTURĪGA BLĪVĒJOŠĀ AUKLA BRIT Ø38 ✓ ✓

IZOLĀCIJAS UN JUMIĶU MASTIKAS

28 BITUMENA GRUNTĒJUMS BRIT ✓ ✓ ✓ ✓ SТО 77310225.012-2017

29 BITUMENA EMULSIJAS MASTIKA «ŽIDKAJA REZINA» BRIT ✓ ✓ ✓ ✓ SТО 77310225.008-2015

30 HIDROIZOLĀCIJAS MASTIKA BRIT-IZOĻACIJA ✓ ✓ ✓ ✓

SТО 77310225.004-201431 HIDROIZOLĀCIJAS MASTIKA BRIT-IZOĻACIJA R ✓ ✓ ✓ ✓

32 JUMTU SEGUMU MASTIKA BRIT-KROVĻA ✓ ✓ ✓ ✓

33 BITUMENA-EĻĻAS MASTIKA BRIT MB-50 ✓ ✓ SТО 77310225.010-2017

34 BITUMENA JUMTU SEGUMU KARSTĀ MASTIKA BRIT MBK-G 55 ✓

GOST 2889-8035 BITUMENA JUMTU SEGUMU KARSTĀ MASTIKA BRIT MBK-G 65 ✓

36 BITUMENA JUMTU SEGUMU KARSTĀ MASTIKA BRIT MBK-G 75 ✓

37 BITUMENA-GUMIJAS IZOLĀCIJAS MASTIKA BRIT MBR-65 ✓ ✓

GOST 30693-2000

38 BITUMENA-GUMIJAS IZOLĀCIJAS MASTIKA BRIT MBR-75 ✓ ✓

39 BITUMENA-GUMIJAS IZOLĀCIJAS MASTIKA BRIT MBR-90 ✓ ✓

40 BITUMENA-GUMIJAS IZOLĀCIJAS MASTIKA BRIT MBR-100 ✓ ✓

41 BITUMENA-GUMIJAS IZOLĀCIJAS MASTIKA BRIT MBR-Х-65 ✓ ✓

42 BITUMENA-GUMIJAS IZOLĀCIJAS MASTIKA BRIT MBR-Х-75 ✓ ✓

43 BITUMENA-GUMIJAS IZOLĀCIJAS MASTIKA BRIT MBR-Х-90 ✓ ✓

44 BITUMENA-GUMIJAS IZOLĀCIJAS MASTIKA BRIT MBR-Х-100 ✓ ✓
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CEĻŠ UZ PANĀKUMIEM SĀKAS AR BITUMENU

Konference «PRO Bitum и PBV» ir lielākais ikgadējais 
starpnozaru pasākums, kurā tiek risināti jautājumi par 
bitumena un uz bitumena bāzes izstrādātu materiālu 
ražošanu un izmantošanu Krievijas ceļu un lidostu 
infrastruktūras būvniecībā. 

Katru gadu sesijās un diskusijās piedalās vairāk 
nekā 500 dalībnieku, kuri pārstāv federālās 
izpildvaras iestādes, vadošos darbuzņēmumus 
un projektu organizācijas, autoceļu bitumenu, 
polimēru bitumena saistvielu un no bitumena 
izstrādātu materiālu ražotājus.
 

WWW.BITUMCONFERENCE.RU 

Aicinām piedalīties VIII starpnozaru konferencē «PRO Bitum и PBV», kas 
norisināsies 2019. gada aprīlī Sanktpēterburgā 

Kopš 2011. gada «Gazprom neftj» organizē bitumena tirgus attīstībai 
izveidotu lietišķo platformu 

Domu apmaiņa par aktuāliem jautājumiem 
un diskusijas par autoceļu attīstības tēmām 
profesionāļu un visu ieinteresēto pušu lokā palīdz 
rast efektīvus risinājumus kvalitatīvu un ilgizturīgu 
autoceļu būvniecībai Krievijā.
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