
Weber.xerm 858 un 863
(ex Deitermann KM Flex un KM Flex Weiß)

Iekšdarbiem un āra darbiem, apsildāmām virsmām, terasēm, balkoniem un baseiniem. 
Paredzētas visa veida flīzēm, mozaīku, dekoratīvo akmeņu klājumu u.tml. līmēšanai.
Weber.xerm 858 - pelēkā krāsā.
Weber.xerm 863 - baltā krāsa, īpaši marmora un citu dabisko akmeņu klāšanai.
Piemērotas hidroizolācijas segumiem, ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas 
izcelsmes pamatnēm, kas apmestas ar kaļķa, cementa vai ģipša apmetumiem.

Elastīgās flīžu līmes (C2TE)

Pozitīvās īpašības
• Ļoti elastīgas, sala izturīgas
• Piemērotas visa veida flīzēm un citiem dekoratīvajiem akmens klājumiem
• Izmantojamas gan horizontālām, gan vertikālām virsmām
• Ātri un viegli iestrādājamas

Iestrāde
• Flīzējamai pamatnei jābūt stingrai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām. Sīkus nelīdzenumus (< 10 mm) var izlī-
dzināt ar pašu flīžu līmi. Ģipškartona plāksnes un apmestas minerālās pamatnes jāgruntē ar Weber.prim 801 (ex Deitermann Eurolan TG 2) vai 
Weber SAD-54. Vecos keramikas flīžu klājumus un lieto asfaltu jāgruntē ar Weber.prim 803 (ex Deitermann TG 5). Flīžu līmes nedrīkst lietot uz 
krāsaino metālu virsmām, piemēram, cinka, vara, alumīnija u.tml.

• Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās materiāla saķeres īpašības. Jāmaisa 
apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez gaisa burbuļiem un javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu 
apmēram 5-10 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.

• Iestrādi veic ar rokām, izmantojot robotu špakteļlāpstiņu (plānai kārtai robiņu izmērs līdz 10 mm, vidēji biezai kārtai - līdz 15 mm).

• Flīžu līmi uzklāj uz pamatnes 3-10 mm biezā kārtā. Flīzējamo materiālu uzliek uz svaigi ieklātās kārtas un iespiež. Līmes pārpalikumus notīra 
ar mitru sūkli.

Saistvielas cements un polimēri

Pildviela kvarca smiltis

Krāsas Weber.xerm 858 - pelēka
Weber.xerm 863 - balta

Patēriņš apmēram 1,5 kg/m2/mm (skat. tabulu blakus)

Pievienojamais ūdens daudzums 7,5 litri / 25 kg

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 3 stundas

Flīžu montāžas laiks 10 minūtes

Žūšanas laiks (pie +20OC)

līdz vieglai pārstaigāšanai 30 minūtes

līdz sienu un grīdu šuvošanai 24 stundas

pilna slodze 7 diennaktis

Iestrādes temperatūra +5O …+30OC

Iepakojums 5 kg un 25 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši

Špakteļlāpstiņas
robiņu izmērs Patēriņš

4 mm 1,5 kg/m2

6 mm 1,9 kg/m2

8 mm 2,2 kg/m2

15 mm 4,5 kg/m2

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


