
WEBAC produktu izmantošana hidroizolācijā
Mitrs mūris - ne tikai optisks defekts
Mitruma radīti bojājumi pamatnē un  pagraba sienās
pieder pie visbiežākajiem celtniecības defektiem ēku
būvniecībā. Tam ir dažādi cēloņi.
Ēkas daļas, kas saskaras ar zemi, pakļautas dažādai
mitruma noslodzei no infiltrācijas ūdens, augsnes
mitruma un gruntsūdeņiem. Bez iepriekšminētā,
pamatu zonai ir arī noslodze no ūdens šļakstiem, ledus,
tehniskās sāls utt. un termiskā noslodze no
temperatūras izmaiņām.
Profesionāli uzbūvētai ēkai ar atbilstošiem
noblīvējuma pasākumiem, aizkavē mitruma iekļūšanu.
Būves defektu dēļ, izmainītie vispārējie nosacījumi vai
būvmateriālu novecošanās, arvien no jauna rada pagaidu
vai ilgstošus mitruma radītus bojājumus.

Mitruma iekļūšanas sekas:
• pasliktinās sienas termiskās izplešanās koeficients,
rodas paaugstināti siltuma zudumi;
• mitrās sienas ir ideāla barotne sēnītēm, aļģēm un
sporām;
• sāļi, kas iekļūst konstrukcijās, rada pelējuma
parādīšanos un mūra izdrupšanu. Ilgtermiņā tas var
ietekmēt ēkas statisko noturīgumu;

Mitru sienu cēloņi:
• pa kapilāriem kāpjošs mitrums;
• plaisas un neblīvas šuves sienu struktūrā;
• bojāta vertikālā izolācija;
• telpas klimata defekti (nepietiekama vēdināšana,
izolācija utt.);
• higroskopisks mitrums no sāļiem;
• drenāžas, kanalizācijas cauruļvadu u.c. Bojājumi;
• izmainīta mitruma noslodze sakarā ar gruntsūdeņiem
vai iekļūstošu virsmas ūdeni;

Celtniecības stāvokļa analīze
Lai izstrādātu piemērotu remonta koncepciju,
nepieciešamas noteikt bojājumu cēloni. Rūpīga
celtniecības stāvokļa analīze dod iespēju veikt
pamatotu sanēšanas plānošanu.

Vispārējā izmeklēšana:
• vispārējie ēkas dati (vecums, būves stāvoklis utt.);
• pieguļošo telpu izmantošana;
• telpu gaisa mitrums un temperatūra;

• gruntsūdens situācija;
• gruntsūdens pH- vērtība, skābju klātbūtne;
• celtnes pamatnes novērtējums;

Kodola izņemšana no ķieģeļa mūra.

Konstrukcija:
• mūra veids (piem., kaļķakmens, plēstais akmens,
veseli ķieģeļi, dobs ķieģelis ar vertikāliem dobumiem,
betons, jaukts mūris);
• sienu biezums;
• mūra uzbūve (vienā vai vairākos slāņos, ar vai bez
gaisa kārtas);
• sienas homogenitāte, stiprība, biezums un porozitāte;
• esošās plaisas un tukšumi, konstrukciju kustības;
• pamatu uzbūve un garums;
• apgādes integrācija;
• statiskais novērtējums/statiskā stabilitāte;
• esošie aizsprostojumi, stāvokļi un īpašības;
• jau veiktie remonta darbi;

Lielformāta ciklopisks akmens mūris ar lielporainām
šuvēm



Mitrums
Mitruma sadalījuma izpēte ēkas daļās ļauj izsecināt
bojājumu cēloni un ir svarīgas, piemērotas sanēšanas
koncepcijas noteikšanai. Precīzākas vērtības (piem.,
pēc mitruma mērījumi ar svēršanas metodi) var tikt
noteikti, paņemot mūra paraugus vai kodolus.
Paraugos laboratorijā nosaka esošo mitruma iekļūšanas
pakāpi (DFG) dažādos ēkas dziļumos.
Mitruma iekļūšanas pakāpe (DFG) parāda esošā
mitruma attiecību pret maksimālo piesātinājuma
mitrumu un līdz ar to arī brīvo, rīcībā esošo poru
tilpumu. Daži sanēšanas materiāli var tikt izmantoti
līdz noteiktai mitruma iekļūšanas pakāpei (DFG). Bez
tam, ar poru un dobumu satura noteikšanu var novērtēt
nepieciešamo injekcijas materiāla patēriņu

Dabiskā akmens mūris ar māla javas šuvēm

Mitruma iekļūšanas pakāpes (DFG) aprēķins
DFG= GF-G1 x 100%

GS-GT

DFG Mitruma iekļūšanas pakāpe
GF mitrā parauga masa
GT sausā parauga masa
GS ūdens piesātinātā parauga masa

Sāls noslodze
Ūdenī šķīstoši sāļi, tādi kā nitrāti, hlorīdi, karbonāti un
sulfāti, savu  higroskopisko  (ūdeni piesaistošo
iedarbību) ievērojami var paaugstināt mūra mitruma
saturu. Ar sāļu kristalizāciju uz ēkas virsmas rodas sāļu
nogulsnes (izbalēšana). Šī pāreja no izšķīdušās
kristāliskā formā ir saistīta ar lielu tilpuma pieaugumu,

turklāt ar kristalizācijas spiedienu var rasties apmetuma
vai mūra bojājumi.
Uz paraugu pamata var sastādīt sāls bilanci. Ar to var
noteikt sāls sadalījumu mūrī, sāls koncentrāciju un
svarīgāko mūri bojājoši sāļu veidu.
Šādā veidā var noteikt higroskopiskā mitrumu daļu
mitruma iekļūšanas pakāpē (DFG) un izlemt par
nepieciešamajiem pavadošajiem pasākumiem.

Mitruma sadalījums dažādai mitruma noslodzei
Mūra miruma noslodzes cēloņi mūri pēc WTA

Pa kapilāriem kāpjošs ūdens

Vertikāli iekļūstošs ūdens



mitrumu, kas kāpj pa kapilāriem
Ūdens, kas, sakarā ar   nepietiekamu noblīvēšanu,
iekļūst ēkas konstrukcijās, sadalās esošajās plaisās,
dobumos un kapilāru sistēmā un tā noved pie mitruma
radītiem bojājumiem. Lai aizkavētu šī mitruma sadali
un kāpšanu, ar injekcijām mūrī var radīt papildus
noblīvēšanas līmeni. Mērķis ir aizkavēt kapilāro ūdens
transportu, lai virs noblīvēšanas līmeņa veidotu mūrī
izlīdzinājuma mitrumu.
Pēc iedarbības principiem izšķir kapilārus
aizsprostojošus, sašaurinošus un hidrofobizējošus
injekcijas materiālus.

Kondensāta veidošanās ar kušanas punkta
temperatūras pārsniegšanu

Sāļu, kas uzņem mitrumu no apkārtnes gaisa, radīts
higroskopiskais mitrums

Atkarībā no izmantotā injekciju materiāla
izšķir sekojošus iedarbības principus:

• Kapilāru aizsprostošana
• Kapilāru sašaurināšana
• Kapilāru hidrofobizēšana
• Kapilāru sašaurināšana un ūdens atgrūšana no

kapilāriem

Injekciju metode papildus bloka veidošanai pret

Kapilaritāte
Kapilaritāte - mitruma izplatīšanās mūrī pamatojas uz
kapilāru uzsūkšanas spēku konstrukcijās (kā sūklis esošo
ūdeni uzņem un izplata konstrukcijā).
Cik tālu ūdens sadalās konstrukcijā, galvenokārt
atkarīgs no kapilāru lieluma. Jo mazākas poras, jo
lielāka kapilārā uzsūkšanas spēja un mitrums augstāk
var uzkāpt mūrī.
Tikai ļoti mazām porām (mikroskopiskas un gēla
poras), kā, piemēram, normām atbilstošā betonā, vairs
nenotiek kapilārais ūdens transports.
Ļoti lielās porās (poru rādiuss lielāks par apm. 1 mm)
kapilārais ūdens transports vairs nenotiek – poras
darbojas kā „kapilārus  pārtraucošas kārtas”. Taču
ūdens spiediena rezultātā caur šīm porām iekļūst liels
mitruma daudzums.

Kapilārus aizsprostojošo injekcijas materiālu
iedarbības veids
Pamatnes un pagraba sienu uzbūvē blakus kapilārajām
porām parasti ir arī dobumi, plaisas, plīsumi un lielas
poras. Mūra šuvēs parasti ievērojama liela porozitāte.
Tāpēc injekcijas materiāla sadale spiediena injekcijas
gadījumā notiek primāri - mūra šuvēs.
Kapilārus aizsprostojoši materiāli, kā PUR-injekcijas
sveķi un akrilāta gēli, var pilnībā aizpildīt lielākas
plaisas un spraugas injekcijas līmenī. Turklāt aizpilda
plaisas un bojātās vietas, kas iet cauri ārējam
noblīvējumam un ir atbildīgas par mitruma iekļūšanu.
Lielākas slodzes gadījumā, līdz pat ūdenim zem
spiediena, šie materiālu bieži ir vienīgā izmantojamā
noblīvēšanas alternatīva.
Pēc papildus horizontālās izolācijas, noteiktā rastrā
izveido  urbšanas caurumus,  kurā iestiprina injekciju



WEBAC PUR Injekcijas putu sveķi
Tilpuma
palielinā -

Ekspansijas
sākums

WEBAC 150
Lietotājam izdevīgas
sajaukšanas
attiecības
1:1 VT

Līdz 40-
kārtīgam

apm. 15 s

WEBAC 151
Paātrināšana
iespējama ar
WEBAC 151 Bss

Līdz 30-
kārtīgam

apm. 20 s
apm. 10 s ar
komponentu
Bss

WEBAC 157
Elastīgi PUR
injekciju putu sveķi

Līdz 15-
kārtīgam

apm. 20 s

pakeri (uzpildes īscauruli). Atkarībā no mūra
konstrukciju pazīmēm, urbšanas caurumus jāizvieto
pēc izvēles vienā vai divās rindās, vai nu no vienas
puses vai abās pusēs. Urbšanas ass slīpums atkarībā no
mūra veida un konstrukcijas jāizvēlas tā, lai krustotos
vairākas  horizontālās šuves. Injekcija zem spiediena
tiek veikta ar piemērotu sūkni.
Injekciju darbu laikā vispirms aizpilda plaisas un
spraugas. Materiāls iekļūst lielajās porās un dobumos
un tālākajā injekcijas gaitā pārplēš kapilāru poras.
Injekcija jāveic tik ilgi, līdz būvdetaļā veidojas
pretspiediens un injekciju līmenī var konstatēt sveķu
iznākšanu uz āru.

Horizontālās izolācijas shematisks attēls

Urbšanas caurumu izvietojums saskaņā ar WTA

Bohrachse - urbšanas ass, Injektionsachse - injekcijas
ass. Urbšanas ass slīpumam jāatbilst mūra veidam

Injekciju materiāli
PURinjekcijuputusveķi(SPUR)
Mūrī ar plaisām un dobumiem ir iespējams ar ātri
putojošiem PUR injekciju sveķiem (SPUR) veidot
bloķējošu uzpildīšanu. Kontaktā ar ūdeni veidojas
smalkas konsistences putas ar lielu tilpuma pieaugumu.
Īpaši noderīgi tas ir darbam zem ūdens, jo, sakarā ar
īso reakcijas laiku, ūdens transports tiek ātri pārtraukts.
Pēc PUR- injekciju putu sacietēšanas jāveic papildus
injekcija ar PUR-injekcijas sveķiem.



WEBAC.PUR Injekcijas sveķi
Dzīvotspēja
(1l/20°C)

Viskozitāte
(20°C)

WEBAC 1401
Optimāla sadalīšanās
arī biezā mūrī

120 min, apm. 45
mPa.s

WEBAC 1403
Veidojot putas
aizpilda arī sīkākās
plaisas un šuves

90 min. apm. 80mPa.s

WEBAC 157
Elastīgi PUR injekciju
putu sveķi

60 min. apm. 110
mPa.s

PUR injekciju sveķu materiāla patēriņš
Sienas biezums (cm) Patēriņš (kg/m)*

20-40 2,0-5,0
40-50 4,6-6,0
50-60 5,0-7,0
60-70 6,0-9,0
70-80 8,0-11,0
80-90 10,0-14,5

90-100 13,0-18,0

PURinjekcijassveķi(PUR)
Ar spiediena injekcijām, izmantojot PUR injekciju
sveķus, kas ir 2 komponenšu zemas viskozitātes sveķi,
tiek panākta kapilāru aizsprostošanās. Materiāls
piemērots gandrīz visiem mūra veidiem un
izmantojams arī ar ūdeni piesātinātās būves
konstrukcijās. PUR injekcijas sveķi sadalās spraugās,
dobumos, plaisās un porās un tos pilnībā aizpilda, kas
garantē ilgstošu, bloķējošu darbību - nav iespējama
aktīvās vielas izskalošanās. Esošā sāls noslodze
neiedarbojas uz materiāla darbspēju, PUR injekciju
sveķi neienes mūrī papildus ūdeni, bet kontaktā ar
ūdeni veido mazas poras, kas tiek ievietotas sveķu
matricā. Tādā veidā sveķu injekcijas uzlabo mūra
siltuma režīmu un samazina siltuma noplūdes vietas.
2 komponentu injekcijas sveķus tieši pirms
izmantošanas dozē atsevišķā traukā, norādītajās
sajaukšanas attiecībās un sajauc viendabīgā masā.
Izmantošana notiek ar 1 komponenta injekcijas sūkni.

* Materiāla patēriņš atkarīgs no poru un dobumu
tilpuma mūrī. Visi patēriņa dati ir nesaistošas
orientējošās vērtības

Injekcijas pakeris injekcijas sveķuizmatošanai
Injekcijas pakeri ir uzpildes īscaurules, kas injekcijai
veido savienojumu starp būvkonstrukciju un injekcijas
sūkni.
WEBAC Skrūvju pakeri nostiprina, ieskrūvējot
izurbtajā caurumā. Nostiprinot pakeri, gumijas manšete
tiek cieši  piespiesta pie šķērssienā izurbtā cauruma.
Mūrī paliekošajam urbšanas pakerim jābūt no
nerūsējoša materiāla un ar pavājinātu šķērsgriezumu.

Akrilāta gēli
Akrilāta gēli ir ūdeņaini, 3 komponentu injekcijas
materiāli ar zemu viskozitāti <10 mPa s. Materiāli
piemēroti īpaši biezām būvdetaļām un iedarbojas arī kā
PUR injekcijas sveķi – aizsprostojot kapilārus. Tos var
izmantot arī pie lielas sāls noslodzes un augstas
mitruma iesūkšanās pakāpes. Izmantošana notiek ar
injekcijām zem spiediena, ar 2 komponentu sūkni. Ar
B-komponenta koncentrāciju reakcijas ātrumu var
noregulēt pēc vajadzības. Akrilāta gēli var tikt
izmantoti arī kā virsmas noblīvēšana ar gēlu būves
substancē ar vaļējām porām. Materiāls atgriezeniski
var uzņemt un atdot mitrumu.

WEBAC akrilāta gēls
Reakcijas laiks Sajaušanas

WEBAC 17-120 sek. apm. 7 mPa.s

WEBAC 13-18 min. apm. 2 mPa.s



Akrilāta gēlu patēriņš
Sienas biezums (cm) Patēriņš (kg/m)*

40-50 8,0-12,0
50-60 12,0-13,5
60-70 13,5-15,0
70-80 15,0-16,5
80-90 16,5-18,0

90-100 18,0-20,0
Kapilārus aizsprostojošās injekcijas zem spiediena

* Materiāla patēriņš atkarīgs no poru un dobumu
tilpuma mūrī. Visi patēriņa dati ir nesaistošas,
orientējošās vērtības.

Sārmainssilikāts/sārmainssilikonāts
Hidrofobizācijas līdzekļus uz sārmaina silikāta /
sārmaina silikonāta bāzes raksturo zema viskozitāte un
tos var injicēt mūrī ar bezspiediena injekciju vai
injekciju zem spiediena. Lai būtu pietiekama iedarbība,
mitruma caurkļūšanas pakāpe nedrīkst pārsniegt 50%
un nedrīkst   būt augsta sāls noslodze. Darbības
principos ir kapilāru sašaurināšana un vienlaikus
kapilāru hidrofobizācija. Sārmainiem silikātiem /
sārmainiem silikonātiem sacietēšanai nepieciešama
mitra, sārmaina pamatne un oglekļa dioksīds. Īpaši
bieziem, ļoti mitriem mūriem šāda lietošana ir
ierobežota.
Kalkulācijai pamatā ir orientējošā vērtība: 1-2,5 kg/m2

patēriņš uz 10 cm sienas biezumu.

WEBAC sārmains silikāts
Izmantošanas

laiks
Viskozitāte

WEBAC
2100

Bezierobežojumu, jo
1 komponenta

apm. 10
mPa.s

Injekcijaspakrisakrilātagēlaizmantošanai
WEBAC akrilāta gēla iespiešanai izmanto WEBAC
skrūvju pakeri ar plakanas galviņas uzmavu, uz kuras
var uzbīdīt injekcijas stobru. Ja celtne ir pietiekoši
stabila, lai kompensētu sitiena spēku, alternatīvi var
lietot WEBAC sitiena pakeri, kas tiek iesists izurbtajā
caurumā. Nostiprināšana notiek ar gredzenveida
izvietotām plāksnītēm

Sagatavošanās darbi
PUR injekciju sveķu un akrilāta gēlu izmantošana notiek
ar injekcijām zem spiediena pa urbšanas pakeri.
Injekcijas materiāla sadalīšana, salīdzinājumā ar bez
spiediena injekciju, notiek vienmērīgāk un penetrācija
un iedarbības pakāpe tiek ievērojami paaugstināta.
Izurbto caurumu attālums un izmērs tiek noteikts pēc
arhitektoniskiem apstākļiem un izmantojamiem
pakeriem (piem., 14 mm izurbts caurums WEBAC
skrūvju S tipa pakerim 13/115),. Parastais attālums ir
10-12,5 cm. Atkāpes ir iespējamas atkarībā no objekta
situācijas (piemēram, noteikumiem neatbilstošam
mūrim). Izurbtā cauruma dziļumam būtu jāsasniedz
3/4 sienas biezuma. Lielākam mūra biezumam labāku
injekcijas materiāla sadali nodrošina pakeru
izvietojums vairākās rindās, pie kam, izurbtie caurumi
jāizvieto apm. 8 cm virs pirmā izurbto caurumu līmeņa
un nobīdīta par pusi no urbto caurumu attālumu.
Urbšanas kanāliem jākrusto vismaz divas horizontālās
šuves, lai panāktu optimālu sadalījumu. Izurbtos
caurumus parasti izvieto slīpi - leņķī apm. 30-45° (2.
att.) Stingrai injekcijas pakera nostiprināšanai izurbtos
caurumus ieteicams izveidot mūra akmenī. Jāizpūš
urbšanas laikā radušos  putekļus, lai urbšanas kanāls
būtu brīvs no nogulsnēm un urbšanas  putekļiem.
(3.att.). Optimāli urbšanas rezultāti tiek panākti ar
saspiestā gaisa atbalstītu urbšanas ierīci, Izurbtajos
caurumos ievieto skrūvju pakerus un nostiprina  (4.
att.). Var arī iesist piemērotus iesitamos plastmasas
pakerus. Jāseko, lai bez problēmām varētu uzlikt
injekcijas cauruli uz injekcijas iemavas, eventuāli
jāpalielina pakera garums. Vaļīgas apmetuma kārtas ir
jānoņem. Ja ir vaļīga šuvju java, nepieciešams veikt
izolāciju ar WEBAC 4501, lai panāktu sadalei
neieciešamo spiedienu mūrī un aizkavētu nekontrolētu
injekcijas līdzekļa izplūšanu.



Injekcijas veikšana
Ar injekcijas sūkni injekcijas materiālu tik ilgi iespiež
mūrī, līdz tiek panākta  poru aizvēršana, piesātinot
šuves, un tiek konstatēta materiāla izplūšana blakus
esošā pakera rajonā (5.att.). Cirkulāciju gadījumā
injekciju darbi jāpārtrauc un jāizolē iespējamās plaisas
un vaļējās šuves.
Tā kā java horizontālajās šuvēs parasti ir ar lielāku
porainību nekā mūra akmeņi, spiediena injekciju
gadījumā injekcijas līdzekli primāri iepilda mūra
šuvēs. Īpaši robežojošajās virsmās - starp javu un mūra
akmeņiem - tiek sasniegts liels iekļūšanas dziļums. Pie
tam, injekcijas materiāls izspiež esošo ūdeni no poru
kanālu sistēmas. Bojātās vietas, plaisas un dobumus
var noblīvēt darba procesā, lai novērstu mitruma
iesūkšanas cēloni. Injekcijas laikā materiāls iespiežas
pašā kapilāru sistēmā, tāpēc rodas caurejošs
horizontāls iedarbības līmenis. Injekcijas līdzekļa
sagatavošanas laikā jāveic papildus injekcijas, lai
papildinātu no kapilāriem izkļuvušo materiālu.

Noslēdzošie darbi
Iespējamais virsmas piesārņojums jānotīra tieši pēc
injekciju darbiem.
Pēc injekcijas līdzekļa sacietēšanas, jādemontē
urbšanas pakeri. Iesistie pakeri tiek virspusēji izsisti.
Pakeru paliekas tiek iedzītas izurbtajā caurumā 2 cm
dziļumā. Noslēgumā izurbtos caurumus aizver ar
piemērotu javu (6.att.) .

Attēli

1. attēls. Mūris ar kāpjošu mitrumu.

2. attēls. Izurbto caurumu izveidošana.

3. attēls. Putekļu, kas radušies urbjot, izpūšana.

4. attēls. Skrūvju pakera ielikšana.



5. attēls. PUR injekcijas sveķu injekcija.

6. attēls. Izurbto caurumu aizvēršana.

Ēkas noblīvēšana vairāku kārtu mūri.
Vairāku kārtu mūra sanācijas laikā injekcijas līdzeklis
var nekontrolēti iekļūt kārtu starptelpas gaisa kārtā. Lai
to aizkavētu un vienlaikus saglabātu šīs gaisa kārtas
siltumizolācijas īpašības, šo dobo telpu var piepildīt ar
PUR ielejamajiem putu sveķiem WEBAC 2260.
Izmantošana notiek ar roku darbu pa uzpildes atverēm
vai ar injekciju ar 2 komponentu sūkni pa izurbtajiem
caurumiem/ pakeri. Materiāls sacietē pēc lēnas
ekspansijas par cietām, nesaspiežamām putām ar
aizvērtām porām un darbojas kā virsmas vertikāla
noblīvēšana. Vienlaikus materiāls veido ideālu balstu
papildus horizontālajam blokam. WEBAC 2260 var
izmantot arī, lai, piem., aizpildītu     kameras liela
formāta dobos akmeņos.
Pievienojot paātrinātāju var noregulēt putu reakcijas
laiku un ekspansijas tilpumu.

Pavadošie pasākumi
Pēc paveiktas horizontālās noblīvēšanas, mitrais mūris
vēl kādu laiku var atdot mitrumu apkārtējā vidē. Lai

veicinātu izžūšanu, jānoņem difūziju kavējošās kārtas un
apmetumi. Esošie sāļi var novest pie nogulsnēšanās uz
būvdetaļu virsmas. Lai aizkavētu hidroskopisko
mitruma uzņemšanu, esošās sāļu nogulsnes jānoņem,
papildus nepieciešami arī citi pasākumi, tādi kā
mākslīga telpu žāvēšana, kontrolēta vēdināšana,
sanācijas apmetumu (WTA) uzklāšana vai pasākumi
pelējuma sēnīšu apkarošanai.
Vertikāli iekļūstoša mitruma gadījumā jāparedz jauna
vertikāla, ārējā izolācija, šai nolūkā var izmantot
atbilstoši DIN 18195 bitumena biezu pārsegumu
(KMB), tādu kā WEBAC 5621, WEBAC 5622F vai
WEBAC 5622P. Alternatīva ir virsmas noblīvēšana ar
WEBAC 5611 vai izmantojot plēves injekciju ar
WEBAC 240.

Dobu telpu aizpilde divkārtu mūrī

WEBAC 2260 izmantošana



Virsmas noblīvēšana

WEBAC produktu izmantošanas jomas:

Ēkunoblīvēšana
Papildus horizontāli bloki pret kapilāro mitrumu

Plaisusanācija
Aizvēršana, noblīvēšana, ierobežoti izplesties spējīgi
un piespiedu savienojumi

Plēvesinjekcijas
Papildus virsmas noblīvēšana būves daļām, kas ir
kontaktā ar zemi

Darbašuvjunoblīvēšana
Darba šuvju noblīvēšana betona būvē

Būvbedresnoblīvēšana
Ūdeni vadošu plaisu un šuvju noblīvēšana būvbedrēm
tranšejas sienu un rievsienu celtniecības metodēm

Kanālusanēšana
Šuvju un plaisu noblīvēšana kanālos un šahtās

Virsmunoblīvēšana
Bitumena ārējais noblīvējums būves daļām, kas ir
kontaktā ar zemi

Šuvjunoblīvēšana
Ēkas šuvju noblīvēšana ēkām un pazemes būvēm

Virsmasaizsardzība
Industriālo un izmantojamo virsmu pārklāšana

Augsnesnostiprināšana
Augsnes un būru uzpilde, nostiprināšana un
stabilizēšana




