
Krāsa pelēka

Spiedes izturība > 30 Mpa

Kārtas biezums 4-15 mm

Frakcijas (grauda) lielums līdz 0,5 mm

Patēriņš 1,6 kg/m2/mm

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

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 15 minūtes

Žūšanas laiks

līdz vieglai pārstaigāšanai 1-3 stundas

līdz nākamās kārtas iestrādei vai nobeiguma apdarei 24 stundas

Iestrādes temperatūra +10O …+30O C

Iepakojums 25 kg un 1 tonna

Derīguma termiņš 6 mēneši

Pašizlīdzinošs pamata līdzinātājs EPO grīdām

Pozitīvās īpašības
• Rūpnieciski pagatavots būvmaisījums - pievienojot ūdeni, gatavs iestrādei
• Mitruma izturīgs, ar zemu sārmainību, bez kazeīna
• Pašizlīdzinošs, ātri un viegli iestrādājams

Grīdu izlīdzināšanai un nogludināšanai pirms epoksīda un poliueretāna klājumiem. Der 
apsildāmām virsmām. Mitrumizturīgs. Iestrādājams ar rokām vai mehāniski. Spiedes iz-
turība: > 30 Mpa.
Piemērots betona pamatnēm.

Tehniskie dati

Weber.floor 4655
(ex maxit Floor 4655)

1

EPO grīda uz betona

1 Grunts Weber.floor 4716
(ex MD 16)

2 Pašizlīdzinošais pamata 
līdzinātājs EPO grīdām
Weber.floor 4655
(ex maxit Floor 4655)

3 Plānas kārtas, krāsainais
epoksīda grīdas pārklājums
Weber.floor 4736 (11 toņi)
vai hidroizolējošais, krāsainais
epoksīda grīdas pārklājums
Weber.floor 4740 (11 toņi)
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Iestrāde
• Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putek-
ļiem un eļļām. Pamatnes ir jāgruntē ar Weber.floor 4716 (ex MD 16).

• Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas sa-
mazinās maisījuma sastāva kvalitāti. Jāmaisa apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādā-
jama, viendabīga masa bez gaisa burbuļiem un javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu 
apmēram 3-5 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.

• Weber.floor 4655 klāj 4-15 mm biezā kārtā.

• Klājot vairākas kārtas, ievērojiet, lai iepriekšējā kārta būtu pilnībā nožuvusi un cieta. Virsma 
nav jāslīpē vai papildus jāšpaktelē. Nobeiguma apdarei jāizmanto epoksīda vai poliueretāna 
pārklājumi, piemēram, Weber.floor 4736 vai Weber.floor 4740. Virsmu var arī krāsot ar betona 
krāsām.
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