
Sausais betons grīdām

Pozitīvās īpašības
• Rūpnieciski pagatavots būvmaisījums - pievienojot ūdeni, gatavs iestrādei
• Ātri un viegli iestrādājams

Iestrāde
• Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un 
eļļām. Pamatnes ir jāgruntē ar Weber.vetonit MD16 (ex MD 16).

• Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas 
samazinās maisījuma sastāva kvalitāti. Jāmaisa apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta ap-
strādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 5 
minūtes, tad vēlreiz samaisiet.

• Weber.floor BASE 10 klāj 10-80 mm biezā kārtā. Minimālais kārtas biezums apsildāmajām 
grīdām: 40 mm, uz polistirola vai minerālo šķiedru siltumizolācijas plāksnēm: 30 mm.

• Lai ātra mitruma izdalīšanās rezultātā nerastos plaisas, uzreiz pēc apdares virsmu vēlams 
pārklāt ar polietilēna plēvi vai maisaudeklu un 2 diennaktis mitrināt.

Cementa grīdu izbūvei iekštelpās un pagrabos, kā arī terasēs un balkonos. Var iestrādāt 
apsildāmo grīdu sistēmas. Mitrumizturīgs. Iestrādājams ar rokām vai mehāniski. Spie-
des izturība: 20 Mpa.
Piemērots betona, akmens/keramikas plākšņu, putupolistirola un minerālo šķiedru sil-
tumizolācijas plākšņu pamatnēm.

Weber.floor BASE 10
(ex Vetonit 5500)

Krāsa pelēka

Spiedes izturība 20 Mpa

Kārtas biezums 10-80 mm

apsildāmajām grīdām sākot no 40 mm

uz polistirola un minerālo šķiedru siltumizolācijas sākot no 30 mm

Frakcijas (grauda) lielums 4 mm

Patēriņš apmēram 20 kg/m2

10 mm biezā kārtā

Pievienojamais ūdens daudzums 2-3 litri / 25 kg

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 2 stundas

Cietēšanas laiks

līdz vieglai pārstaigāšanai 6 stundas

līdz noslodzei, nākamās kārtas iestrādei
vai nobeiguma klājuma uzstādīšana 1-3 diennaktis

Iestrādes temperatūra +5O…+30O C

Iepakojums 25 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši

Tehniskie dati

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, www.fibo.lv
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Betona grīdas izlīdzināšana biezā 
kārtā

1 Grunts Weber.vetonit MD16
(ex MD 16)

2 Universālais grīdas līdzinātājs
Weber.floor 5500
(ex Vetonit 5500)
vai sausais betons grīdām
Weber.floor BASE 10

3 Grunts Weber.vetonit MD16
(ex MD 16)

4 Pašizlīdzinošais plānas kārtas 
grīdas līdzinātājs
Weber.vetonit 4150
(ex maxit Floor 4150)

5 Grīdas nobeiguma klājums - 
linolejs, paklājs, korķis u.tml.
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Ātrā betona grīdas apdare

1 Grunts Weber.vetonit MD16
(ex MD 16)

2 Sausais betons grīdām
Weber.floor BASE 10

3 Uzlabotā flīžu līme
Weber HANDY FIX
(ex Vetonit Handy Fix)

4 Flīžu šuvotājs
Weber.color perfect
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