
Produkta priekšrocības

Ātri
cietējošs

weber S-30 W
Ātri cietējošais ziemas betons (līdz -10OC)

Cementa maisījums sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu 
izlīdzināšanai, savienojumu spraugu aizpildīšanai, vieglbetona pagatavošanai un plākšņu liešanai 
ziemas apstākļos (līdz -10OC). Piemērots betonam un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, 
kas apmestas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Spiedes stiprības klase: C25/30.

Iestrāde

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044

www.weber.lv

Tehniskā informācija

• Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai un attīrītai no sniega, ledus, kā arī citām vielām, kas 
vājina saķeri: gružiem un eļļām. Darba zona jāaizsargā pret nokrišņiem un vēju (ja gaisa tempe-
ratūra ir -5OC un vēja stiprums 10 m/s, tad rezultātā darba temperatūra pazeminās līdz -12OC). 
Lai uzlabotu saķeri, betonēšanas vietu pamatnes vēlams uzsildīt līdz +1OC. Produkta maisus līdz 
iestrādei ieteicams uzglabāt siltā vietā.

• Sauso maisījumu jāsajauc tikai ar tīru, siltu ūdeni (līdz +40OC). Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk 
kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, 
līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu ap-
mēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa. 

• Weber S-30 W klāj ar ķelli 10-50 mm biezā kārtā uz horizontālām pamatnēm. Uz vertikālām 
pamatnēm jāiestrādā plānāka kārta.

• Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā betona java sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus 
ūdeni - lai paaugstinātu temperatūru, atdzisušo maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko 
uzjauktu siltu javu.

• Uzreiz pēc iestrādes virsmu, kas pakļauta nokrišņu iedarbībai, uz 2 diennaktīm jāpārklāj ar po-
lietilēna plēvi.

2 h

• Ātri un viegli iestrādājams

Pozitīvās īpašības

Krāsa pelēka

Spiedes stiprības klase C25/30

Spiedes izturība 25 MPa

Kārtas biezums (uz horizontālām pamatnēm) 10 - 50 mm

Frakcijas (grauda) lielums 0 - 3 mm

Patēriņš apmēram 20 kg/m2

10 mm biezā kārtā

Pievienojamais ūdens daudzums 3 litri / 25 kg

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 1,5 stunda

Cietēšanas laiks apmēram 2 stundas

Iestrādes temperatūra -10O…+30OC

Iepakojums 25 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši

Iestrādei
ziemā


