
Dekoratīvs, krāsains silikātu silikona apmetums

Gatavs lietošanai. Fasādēm un iekšdarbiem. Mitruma un sala izturīgs. Iestrādājams ar rokām. 
Veido struktūru ''biezpiens'' (1 mm, 1,5 mm un 2 mm) vai ''lietutiņš'' (2 mm). 213 krāsu toņi.

Piemērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm - gan neapstrādātām, gan krāsotām vai 
apmestām/izlīdzinātām ar materiāliem uz cementa bāzes. Izmantojams visa veida fasāžu silti-
nāšanas sistēmās. Iekštelpās var klāt arī uz ģipša pamatapmetuma vai ģipškartona plāksnēm, 
ko vēlams apstrādāt ar Weber VH (ex Vetonit VH).

Nav ieteicams izmantot uz horizontālām un slīpām virsmām, kas pakļautas nokrišņu iedarbībai, 
kā arī vietās ar paaugstinātu mitrumu, piemēram, pamatu apdarei.

Weber TD336

Pozitīvās īpašības

Iestrāde
• Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām. Pamatnes nelīdzenumu labošanai
 jāizmanto cementa vai kaļķa-cementa apmetums, piemēram, Weber.stuck 313 (ex Serpo 414). Ja tiks iestrādāts Weber TD336 smalkās 1 mm
 vai 1,5 mm frakcijas apmetums, pamatne jāizlīdzina īpaši rūpīgi, jo katrs nelīdzenums radīs nevienmērīgu graudu izvietojumu. Cementa  
 pamatnes obligāti jāgruntē ar Weber PG221. Ģipša pamatapmetums un ģipškartona plāksnes iekštelpās jāgruntē ar Weber SAD-54.

• Weber TD336 tiek piegādāts lietošanai gatavas pastas veidā. Pirms iestrādes maisījums kārtīgi jāizmaisa. Ja konsistence uzglabāšanas laikā
 ir kļuvusi pārāk bieza, to var atšķaidīt ar tīru ūdeni: apmēram 0,2-0,3 litriem uz 30 kg spaini.

• Weber TD336 klāj vienā kārtā apmēram frakcijas grauda biezumā. Uzklāšanu veic ar rokām, izmantojot tērauda gludīklu. Tūlīt pēc apmetuma
 uzklāšanas to izlīdzina ar lineālu un norīvē ar cietu plastmasas rīvdēli, iegūstot vēlamo struktūru. Rīvēšanu jāveic tikai ar sausu rīvdēli, perio-
 diski no tā notīrot pielipušos silikona sveķus. Vienas plaknes apmešanu ieteicams veikt bez pārtraukumiem.

• Visas virsmas apmešanai vēlams izmantot Weber TD336 ar vienādu sērijas numuru (izgatavošanas datumu), vienādos apstākļos un vienādā
 veidā. Iestrādes laikā jāizvairās no tiešu saules staru iedarbības un atmosfēras nokrišņiem. Apmesto virsmu 3 dienas vēlams aizsegt ar plēvi
 vai tīklu.

Tehniskie dati

•	Īpaši	piemērots	fasāžu	siltināšanas	sistēmām,	ātri	un	viegli	iestrādājams
•	Tvaiku	caurlaidīgs,	elpojošs,	elastīgs,	ar	augstu	saķeres	spēju
•	Noturīgs	pret	atmosfēras	iedarbību,	UV	starojumu	un	''apaugšanu''	ar	aļģēm/sēnītēm
•	Gatavs	lietošanai

Krāsas 213 krāsu toņi

Kārtas biezums apmēram frakcijas grauda biezumā

Frakcijas (grauda) 
lielums

''biezpiens'' 1 mm, 1,5 mm un 2 mm

''lietutiņš'' 2 mm

Sacietējuša apmetuma tilpumsvars 1,6 - 1,7 g/cm3

Difūzijas pretestības koeficents μ = 50

Saistīgums > 0,2 N/mm2

Patēriņš

''biezpiens'' 1 mm 1,5 - 2,0 kg/m2

''biezpiens'' 1,5 mm 2,5 - 3,0 kg/m2

''biezpiens'' 2 mm 3,5 - 4,0 kg/m2

''lietutiņš'' 2 mm 2,5 - 3,0 kg/m2

Žūšanas laiks apmēram 2 diennaktis (pie +20OC)

Iestrādes temperatūra +5O…+25OC

Iepakojums 30 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši (sargāt no sasalšanas)
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

Apmetuma struktūra ''biezpiens''

Apmetuma struktūra ''lietutiņš''



Fasāžu sistēma Weber MIN

1 Hidrofobā līmjava minerālvates un putupolistirola siltumizolācijas plākšņu līmēšanai 
Weber.therm	405 (ex Serpo 405)

2 Cietā fasādes siltumizolācijas minerālvate Isover	FS30
(ar dībeļiem, biezums 120 mm, 150 mm vai 200 mm)

3 Armējuma kārta - universālā līmjava ar šķiedrām Weber.therm	410 (ex Serpo 410)

4 Armējuma kārta - stiklašķiedras siets (165 g/m2)

5 Izlīdzinošā armējuma kārta -
universālā līmjava ar šķiedrām Weber.therm	410 (ex Serpo 410)

6 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes Weber	PG221 (7 krāsu toņi)

7 Dekoratīvais, krāsainais silikātu silikona apmetums Weber	TD336 (213 krāsu toņi), 
kuru ieteicams krāsot ar silikona krāsu Weber	FZ391 (213 krāsu toņi),
vai arī
dekoratīvais, baltais polimēru minerālais apmetums Weber	TM314,
krāsots ar silikona krāsu Weber	FZ391 (213 krāsu toņi)
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Fasāžu sistēma Weber ROC

1 Weber	ROC	kronšteini	metāla	sietam (garums 50-200 mm)

2 Cietā fasādes siltumizolācijas minerālvate bez ventilācijas rievām Isover	OL-E
(biezums 100 mm, 120 mm, vai 150 mm)

3 Armējuma kārta - cinkots metāla siets (acs 20x20 mm, stieple 0,8 mm)

4 Armējuma kārta - 
kaļķa-cementa apmetums ar šķiedrām Weber.stuck	313 (ex Serpo 414)

5 Izlīdzinošā kārta - universālais kaļķa-cementa apmetums Weber	ip18 (ex maxit ip18)

6 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes Weber	PG221 (7 krāsu toņi)

7 Dekoratīvais, krāsainais silikātu silikona apmetums Weber	TD336 (213 krāsu toņi), 
kuru ieteicams krāsot ar silikona krāsu Weber	FZ391 (213 krāsu toņi),
vai arī
dekoratīvais, baltais polimēru minerālais apmetums Weber	TM314,
krāsots ar silikona krāsu Weber	FZ391 (213 krāsu toņi)
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Fasāžu sistēma Weber Aquaroc VENT

1 Koka vai alumīnija latas

2 Mīkstā siltumizolācijas minerālvate	Isover	KL	(biezums 100 mm vai 200 mm)

3 Pretvēja izolācijas plāksnes Isover	RKL-31 (ar dībeļiem, biezums 30 mm)

4 Koka vai alumīnija šķērslatas, 2 kārtās, izvietotas krusteniski

5 Gyproc	Aquaroc - speciālās fasāžu un flīzēšanas plāksnes uz cementa bāzes ar 
iestrādātām putu polistirola lodītēm (biezums 12,5 mm)

6 Plākšņu salaidumu vietu armējums ar šuvju lentu Weber	411

7 Armējuma kārta - universālā līmjava ar šķiedrām Weber.therm	410 (ex Serpo 410)

8 Armējuma kārta - stiklašķiedras siets (165 g/m2)

9 Izlīdzinošā armējuma kārta
- universālā līmjava ar šķiedrām Weber.therm	410 (ex Serpo 410)

10 Grunts pirms dekoratīvo apmetumu iestrādes Weber	PG221 (7 krāsu toņi)

11 Dekoratīvais, krāsainais silikātu silikona apmetums Weber	TD336 (213 krāsu toņi), 
kuru ieteicams krāsot ar silikona krāsu Weber	FZ391 (213 krāsu toņi),
vai arī
dekoratīvais, krāsainais akrila apmetums Weber	TD321 (248 krāsu toņi),
dekoratīvais, baltais polimēru minerālais apmetums Weber	TM314,
krāsots ar silikona krāsu Weber	FZ391 (213 krāsu toņi)


