
Hidroizolācija ar kapilāru darbības efektu pagrabiem, pamatiem, 
akām un ūdens tvertnēm (aqua stop)

Rūpnieciski ražots sausais būvmaisījums, kuru sajaucot ar ūdeni, iegūst hidroizolējošu 
maisījumu zem zemes esošo konstrukciju aizsardzībai pret mitrumu. Pieļaujama tieša 
saskarsme ar dzeramo ūdeni.
Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmestas/izlīdzinātas ar ma-
teriāliem uz cementa bāzes.

Weber.tec 930
(ex Deitermann DS)

Saistviela cements

Krāsa pelēka

Patēriņš 4-6 kg/m2 (skat. tabulu blakus)

Pievienojamais ūdens daudzums 4-4,75 litri / 25 kg

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 1 stunda

Žūšanas laiks (pie +20OC)

vienai kārtai 1-1,5 stundas

līdz nobeiguma apdarei 24 stundas

mehāniskā izturība 3 diennaktis

ūdensnecaurlaidība 7 diennaktis

Iestrādes temperatūra +5O …+30OC

Iepakojums 25 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši

Slodzes grupa Slāņa 
biezums Patēriņš

Pamatnes
mitrums 2 mm 4 kg/m2

Ūdens, kas 
neatrodas zem 
spiediena

2,5 mm 5 kg/m2

Ūdens zem 
grunts spiediena 
(līdz 3 m)

3 mm 6 kg/m2

Ūdens 
rezervuāros
(līdz 15 m)

3 mm 6 kg/m2

Pozitīvās īpašības
• Īpaši augsta noturība pret ķīmiski un mehāniski agresīvu vidi
• Izturīga pret salu un sulfātiem (līdz 3,000 g sulfātu 1 litrā ūdens pēc DIN 4030)
• Piemērota konstrukcijām, kas atrodas zem negatīva ūdens spiediena
• Ātri un viegli iestrādājama, neatstāj traipus, bez kaitīgas iedarbības uz betonu un apmetumu

Iestrāde
• Apstrādājamai pamatnei jābūt bez plaisām, stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri un piekļuvi kapilārajai sistēmai: putekļiem, 
eļļām, cementa piena, kaļķiem, krāsu slāņiem. Pamatnes ir jāmitrina ar ūdeni.

• Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās materiāla hidroizolācijas īpašības. Jāmai-
sa apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez gaisa burbuļiem un javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu 
apmēram 3-5 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.

• Iestrādi veic ar rokām, izmantojot otu un ķelli.

• Weber.tec 930 jāklāj 2 krusteniskās kārtās. Pirmo kārtu vienmēr jāklāj ar otu. Nākamās kārtas uzklāj ar ķelli un ar otu nolīdzina. Otrās kārtas 
iestrādi var veikt tikai pēc pirmās kārtas nožūšanas. Ja pamatne atradīsies zem ūdens spiediena pastāvīgi, hidroizolācija jāklāj 3 kārtās. Vienai 
kārtai patēriņam jābūt apmēram 2 kg/m2. Kopējam slāņa biezumam ir jāatbilst zemāk tabulā norādītajai slodzes grupai.

• Ar hidroizolāciju apstrādātai pamatnes daļai ir jābūt vismaz 300 mm virs paredzētā grunts līmeņa. Pēc materiāla iestrādes virsma jāuztur mitra 
vismaz 1 diennakti un jāaizsargā pret sauli un sasalšanu vismaz 5 diennaktis.

• Ar Weber.tec 930 pārklātu virsmu var flīzēt, izmantojot elastīgo flīžu līmi Weber Tile Fix (ex Vetonit Tile Fix) vai Weber Easy Fix (ex Vetonit Easy 
Fix). Var iestrādāt arī dažādus aizsargpārklājumus un vertikālās virsmas apmest ar cementa apmetumiem.
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