
weber.therm 410

Universālā līmjava ar šķiedrām siltumizolācijas plākšņu
līmēšanai un armējošajam slānim

Ar šķiedrām pastiprināts būvmaisījums EPS putupolistirola siltumizolācijas plākšņu un minerālva-
tes līmēšanai un armējošajam slānim fasāžu siltināšanas sistēmās, kā arī iekšdarbiem. Piemērots 
visa veida minerālas izcelsmes ūdensizturīgām pamatnēm. Kopā ar stiklašķiedras sietu lieto kā 
armējošo slāni fasāžu sistēmās Weber min, Weber tile un Weber base.

• Teicama adhēzija

• Zema ūdens absorbcija

• Tvaiku caurlaidīga, elpojoša

• Ātri un viegli iestrādājama

Pozitīvās īpašības

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

Produkta priekšrocības

Tehniskā informācija

• Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, sausai vai mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina sa-
ķeri: gružiem, putekļiem un eļļām.

• 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.

• Līmējot siltumizolāciju, Weber.therm 410 uzklāj ar ķelli uz plākšņu aizmugures pa perimetru un 
3 plaukstas izmēra punktos plāksnes vidū, vai arī pārklāj virsmu pilnībā.  Rezultātā EPS plākšņu 
virsmai jābūt pārklātai ar līmjavu vismaz 50% apmērā, minerālvatei 60-80% apmērā. Šuves starp 
plāksnēm ar līmjavu aizpildīt nedrīkst.

• Iestrādājot armējošo slāni, Weber.therm 410 uzklāj ar ķelli vai mehāniski ar apmetuma mašīnu 
līdz 10 mm kārtā. Izlīdzināšanu veic ar lineālu un pēc apžūšanas noslīpē ar putuplasta rīvdeli. Ar-
mēšanas sietam ir jāatrodas starp 2 līmjavas kārtām, šadā veidā nodrošinot fasādei labu elastību 
un novēršot plaisu veidošanos.

• Weber.therm 410 nedrīkst iestrādāt stiprā vējā, lietū un ļoti karstā laikā (virs +30OC). Iestrādāto 
virsmu 1-2 diennaktis jāmitrina, jāsargā pret nokrišņiem un salu.

• Normālos cietēšanas apstākļos virsmas turpmāko apdari var veikt aptuveni pēc 1 diennakts. 
Weber.therm 410 armējošo slāni var pārklāt ar dekoratīvajiem apmetumiem vai arī krāsot ar 
fasādes krāsām. Krāsošanas gadījumā jālieto tonēta pirmskrāsošanas grunts atbilstoši krāsas 
specifikācijai.
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Elastīgs

Krāsa pelēka

Kārtas biezums 2 - 10 mm

Patēriņš

EPS plākšņu līmēšanai 4-5 kg/m2

minerālvates līmēšanai 5-6 kg/m2

armēšanai 1,4 kg/m2/mm (8 kg/m2 klājot 5 mm kārtā)

Pievienojamais ūdens daudzums 5,25-5,75 litri / 25 kg

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 2 stundas

Cietēšanas laiks līdz 24 stundām

Iestrādes temperatūra +5O…+30OC

Iepakojums 25 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši
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