
 

Isover Vario blīvlente 
Tvaika, mitruma un skaņas izolācija 
 

Izstrādājuma apraksts 
Produkts tiek izmantots kā tvaika, skaņas un mitruma blīvējums starp 

būvelementiem. Lente ir gluda, ar divām gareniskām blīvjoslām, kas 

pilnībā aizpilda nelīdzenumus konstrukcijās. 

Isover Vario blīvlente ir daļa no Isover tvaika izolācijas sistēmas, kas kopā 

ar citiem izstrādājumiem, nodrošina konstrukciju tvaika, skaņas un 

mitruma izolāciju dažādās būvēs. 

Isover Vario blīvlente ir izgatavota no melnas EPDM (etilēna propilēna 

diēna monomērs) gumijas ar porainu struktūru, kas nodrošina teicamas 

blīvējuma īpašības ar ļoti augstu izturību. Normālas darbības 

temperatūras diapazons ir no -40º C līdz +-40º C. Tā kā lentes ir 

izgatavotas no putu gumijas, tās nodrošina arī labu siltuma izolāciju un 

novērš aukstuma tiltu veidošanos. 

 

Uzstādīšanas pamācība 
Cokola lentu brīvi izritina uz tīras betona virsmas. Pirms cokola lentes uzklāšanas, no pamatnes jānotīra pārpalikusī java, 

koka skaidas un citi netīrumi. Virsmai jābūt tīrai. Lentu sagriež vajadzīgajos izmēros. Ir svarīgi, ka lentas blīvjoslas tiek 

ieklātas uz nelīdzenās virsmas pusi, piemēram, uz betona pamatiem. 

Salaidumu vietās lentes joslas ir jāsavieno, pārklājot vienu ar otru un jāsalīmē ar Isover Vario MultiTape līmlentu. Svarīgi 

ir nodrošināt, lai savienojumu vietas cieši saskartos bez spraugām. Saskarsmes vietās uzmanīgi nogriež no lentes 

blīvjoslas un savieno ar otru lentes posmu. 
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ISOVER VARIO blīvlenta 

griesti 

grīda 

Konstrukcijas 

platums 

Lentes 

platums 
C Biezums Garums Ruļļi/pakā lm/pakā 

70-95 mm 100 mm 50 mm 10 mm 25000 mm 6 150 lm 

120-145 mm 150 mm 100 mm 10 mm 25000 mm 6 150 lm 

170 mm 170 mm 118 mm 10 mm 25000 mm 5 125 lm 

195 mm 200 mm 150 mm 10 mm 25000 mm 5 125 lm 

 

ISOVER VARIO 

Blīvlentes šķērsgriezums 



 

Produkti tvaika un vēja izolācijai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Isover Vario sistēmas komponenti 

VARIO KM Duplex UV 

Īpaša tvaika izolācijas plēve, neausta, laminēta klimata membrāna 
hermetizācijai un kondensāta aizsardzībai vieglās karkasa un mūra 
konstrukcijās(grīdām, sienām, jumtiem). 
Mainīgs sd no 0,3 m līdz 5 m. Ietver praktiskus uzstādīšanas norādījumus 
(līniju marķējuma veidā). 

 

garums – platums iepakojuma vienība   

40 m – 1,5 m 60 m2/rullis   

VARIO MultiTape SL 

Elastīga līmlente ar šķeltu atdalošo strēmeli. Izturīgiem hermētiskiem 
savienojumiem VARIO KM Duplex UV klimata membrānā ap jumta logiem, 
cauruļvadiem, jumta atverēm un membrānas pārlaidumos. Šķelta atdalošā 
strēmele atvieglo uzstādīšanu stūros un grūti pieejamās vietās. 

 
garums – platums iepakojuma vienība   

25 m – 60 mm 1 rullis   

VARIO KB3 
Vienpusēja, ļoti elastīga līmlente vēja un gaisa necaurlaidīgu blīvējumu 
izveidošanai visos savienojumos VARIO KM Duplex UV klimata membrānā. 

 

garums – platums iepakojuma vienība   

50 m – 60 mm 1 rullis   

 
VARIO DS 

Izturīga, elastīga hermetizācijas līme, ērtās kasetēs vai praktiskās tūbiņās. 
Tiek izmantots gaisa necaurlaidīgu savienojumu izveidošanai starp VARIO 
KM Duplex UV klimata membrānu un grīdu, griestiem un sienām, kā arī 
membrānu pārklājumu līmēšanai. 

 
apjoms Iepakojuma vienība  

310 ml 1 kasete  

 
ISOVER SK-C 

Mīkstā izolācijas lente ar pārklājumu. Parasti lieto konstrukciju 
savienojumu vietu hermetizāšanai, baļķu starpu, logu un durvju rāmju un 
citu vietu noblīvēšanai.  

 

garums – platums – biezums iepakojuma vienība   
14000 mm – 90 mm – 20 mm 10 ruļļi = 140 m garums   

14000 mm – 115 mm – 20 mm 10 ruļļi = 140 m garums   
14000 mm – 140 mm – 20 mm 8 ruļļi = 112 m garums   
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