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Produkta priekšrocības

Pozitīvās īpašības
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Mitrumizturīgs

Iestrādājams
ar rokām
vai mehāniski

Ar zemu
oglekļa pēdas
nospiedumu
un pH līmeni

Sertificēta
EPD vides
deklarācija

• Ilgtspējīgs būvniecības risinājums, nodrošina telpās veselīgu klimatu

• Piemērots visa veida grīdas nobeiguma pārklājumiem

• Ātri un viegli iestrādājams

Būvmaisījums betona grīdu smalkai izlīdzināšanai un nogludināšanai pirms nobeiguma pār-
klājuma uzstādīšanas. Produkta inovatīvais sastāvs ar pazeminātu pH līmeni aizsargā pret 
grīdas nobeiguma klājumu uzstādīšanā izmantoto līmju sadalīšanos, nodrošinot telpās ve-
selīgu mikroklimatu. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm. Iestrādājams uz betona pamatnēm. 
Spiedes izturība: ≥ 20 N/mm2.

• Līdzinātāju iestrādā uz betona pamatnēm ar stiepes stiprību virs 1 MPa un relatīvo mitru-
mu zem 95%. Apstrādājamai pamatnei ir jābūt attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, 
putekļiem un eļļām. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā un nedēļu pēc iestrādes 
jābūt virs +10OC. Pamatnes jāgruntē ar weber.vetonit MD16.

• Sauso maisījumu jāsajauc tikai ar tīru ūdeni, ievērojot norādīto proporciju. Maisīšanu jāveic 
ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabie-
zējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa. 
Uzjauktā maisījuma temperatūrai ir jābūt vismaz +10OC, tāpēc vēsā laikā jāizmanto siltu ūdeni 
ar temperatūru līdz +35OC. Iestrādājot maisījumu mehāniski ar sūkni, obligāti jāveic plūsmas 
īpašību tests gan pirms iestrādes, gan tās laikā.

• Līdzinātāju ieklāj ar ķelli vai mehāniski ar sūkni 5-30 mm biezā kārtā. Atsevišķos gadījumos 
maisījumu var ieklāt arī biezākā kārtā līdz pat 50 mm, taču tas būtiski paildzina cietēšanas lai-
ku. Iestrādi veic bez pārtraukuma, līdz noklāta visa apstrādājamā zona. Mehāniskajai iestrādei 
sūknējamās zonas maksimālais platums ir 6-8 metri, tāpēc platākas zonas uz laiku jāsadala 
ar robežlentu. Iestrādes laikā un 3 diennaktis pēc iestrādes jāizvairās no ūdens nonākšanas 
uz ieklātās virsmas un caurvēja.

• Pa ieklāto virsmu var staigāt pēc 2-4 stundām (pie +20OC). Slīpēšanu un špaktelēšanu, ja 
tādas nepieciešamas, var veikt pēc 2 dienām, darbam izmantojot pašizlīdzinošo nobeiguma 
špakteli weber.vetonit 3100. Uz pamatnēm ar struktūras izplešanās salaidumu vietām jeb 
deformācijas šuvēm materiāla slānis ir jāpārgriež un griezuma vieta jāaizpilda ar poliuretāna 
mastiku. Grīdas nobeiguma pārklājumu var uzstādīt pēc 1-3 nedēļām. Uzstādot pārklājumu, 
jāņem vērā tā ražotāja noradītos mitruma parametrus. Mitruma mērījumi un cietēšanas no-
vērtēšana jāveic visā grīdas struktūras līmenī - no pamatnes līdz virsējai kārtai.

Krāsa pelēka

Spiedes izturība pēc 28 dienām ≥ 20 N/mm2 (+23OC, 50% RH)

Kārtas biezums
standarta 4 - 30 mm

maksimāli iespējamais līdz 50 mm (paildzina cietēšanas laiku)

Frakcijas (grauda) lielums < 0,6 mm

Patēriņš 1,7 kg/m2/mm

Pievienojamais ūdens daudzums 4,2 litri / 20 kg (21% no sausā svara)

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 20 minūtes

Cietēšanas laiks
(+20OC, 50% RH)

līdz vieglai pārstaigāšanai 2 - 4 stundas

līdz slīpēšanai un
špaktelēšanai (ja nepieciešams)

2 dienas

līdz pilnai slodzei un nobeigu-
ma pārklājuma uzstādīšanai

1 - 3 nedēļas

Iestrādes temperatūra +10O…+25O C

Nodilumizturība RWFC 450 (var izmantot birojos)

Spiedes stiprības klase C 20 (EN 13813)

Lieces-stiepes stiprības klase F 5 (EN 13813)

pH līmenis (sacietējušam materiālam) 10,5 - 11

Iepakojums un derīguma termiņš 20 kg, 12 mēneši

Tehniskā informācija


