
weber.floor 4610

Pašizlīdzinošais grīdas līdzinātājs - nobeiguma pārklājums
industriālajām telpām (4-15 mm)

Ātri cietējošs betona grīdu līdzinātājs - nobeiguma pārklājums pelēkā krāsā ar īpaši augstu no-
turību pret mehānisku iedarbību. Izstrādāts industriālajām telpām, garāžām, kāpņu laukumiem. 
Var klāt uz apsildāmām pamatnēm. Spiedes izturība: > 35 MPa.

Iestrāde

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044

www.e-weber.lv

Tehniskā informācija

Krāsa pelēka

Spiedes izturība > 35 MPa

Kārtas biezums 4 - 15 mm

Frakcijas (grauda) lielums līdz 0,5 mm

Patēriņš 1,7 kg/m2/mm

Pievienojamais ūdens daudzums 5-5,25 litri / 25 kg

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 15 minūtes

Cietēšanas laiks
(+20OC, 50% RH)

līdz vieglai pārstaigāšanai 2 - 4 stundas

mehāniskā izturība 1 nedēļa

Iestrādes temperatūra +10O…+30O C

Nodilumizturība - BCA novērtējums AR 0,5 (EN 13892-4)

Iepakojums 25 kg

Derīguma termiņš 6 mēneši

• Nav iespējama krāsas noberšanās vai atlobīšanās

• Viegli kopjams

Pozitīvās īpašības

• Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gru-
žiem, putekļiem un eļļām. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā un nedēļu pēc iestrā-
des jābūt virs +10OC. Pamatnes jāgruntē ar Weber.vetonit MD16.

• Sauso maisījumu jāsajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas 
samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta ap-
strādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes 
jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa. 

• Weber.floor 4610 ieklāj ar ķelli vai mehāniski ar sūkni 4-15 mm biezā kārtā, vieglai izlīdzināšanai 
izmantojot adatu rulli. Iestrādi veic bez pārtraukuma, līdz noklāta visa darba zona. Mehāniskajai 
iestrādei sūknējamās zonas maksimālais platums ir 10-12 metri, tāpēc platākas zonas uz laiku 
jāsadala ar robežlentu. Iestrādes laikā un vienu diennakti pēc iestrādes jāizvairās no caurvēja.

• Pa ieklāto virsmu var staigāt pēc 2-4 stundām (pie +20OC), pilna mehāniskā izturība tiek sasnieg-
ta nedēļas laikā. Virsma nav jāslīpē vai papildus jāšpaktelē. Uz pamatnēm ar struktūras izplešanās 
salaidumu vietām jeb deformācijas šuvēm materiāla slānis ir jāpārgriež un griezuma vieta jāaiz-
pilda ar poliuretāna mastiku. Lielākai aizsardzībai un vieglākai tīrīšanai gatavo virsmu ieteicams 
pārklāt ar Weber.floor Top Primer un Weber.floor Top Matt.
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