
Pozitīvās īpašības
•	Dabīgā	akmens	šķembu	faktūra
•	Hidrofobs	-	mitrumu	atgrūdošs,	īpaši	piemērots	cokolu	apdarei
•	Tvaiku	caurlaidīgs,	elpojošs
•	Ātri	un	viegli	iestrādājams

2-komponentu dekoratīvs apmetums, kuru veido no:

• krāsainas līmjavas Weber.vetonit 138 (ex Vetonit Rouhepinnoituslaasti), 4 krāsu toņi;

• krāsainām granīta šķembām Weber.vetonit ROUHE (ex Vetonit Rouhe), 5 krāsu toņi.

Hidrofobs - mitrumu atgrūdošs, īpaši piemērots cokolu apdarei. Var izmantot fasāžu siltināša-
nas sistēmās. Iestrādājams ar rokām.

Piemērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm - gan neapstrādātām, gan krāsotām vai 
apmestām/izlīdzinātām ar materiāliem uz cementa bāzes.

Tehniskie dati

Weber dekoratīvais
granīta šķembu
apmetums

1

Cokolu	apdare	ar	Weber	dekoratīvo	
granīta	šķembu	apmetumu
(bez	siltināšanas)

1 Hidrofobais apmetums-līdzinātājs 
ar šķiedrām
Weber.vetonit	137
(ex Serpo 137)

2 Līmjava
Weber.vetonit	138
(ex Vetonit Rouhepinnoistuslaas-
ti), 4 krāsu toņi: pelēka,
tumši pelēka, balta un rozā

3 Dekoratīvās granīta šķembas
Weber.vetonit	ROUHE
(ex Vetonit Rouhe),
5 krāsu toņi: brūnas, baltas,
sarkanas, pelēkas un melnas
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3

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

Populārākie krāsu salikumi

SR1 brūnās šķembas uz pelēkās līmjavas

SR2 baltās šķembas uz baltās līmjavas

SR2 baltās šķembas uz pelēkās līmjavas

SR3 sarkanās šķembas uz pelēkās līmjavas

SR3 sarkanās šķembas uz rozā līmjavas

SR4 pelēkās šķembas uz pelēkās līmjavas

SR4 pelēkās šķembas uz tumši pelēkās līmjavas

SR5 melnās šķembas uz tumši pelēkās līmjavas

Krāsas
līmjavai

4 krāsu toņi:
pelēka, tumši pelēka, balta, rozā

šķembām
5 krāsu toņi:

brūnas, baltas, sarkanas, pelēkas, melnas

Kārtas biezums (līmjava + šķembas) 5 - 7 mm

Frakcijas (grauda) lielums līmjavai: 0,5 mm
šķembām: 2 - 5 mm

Patēriņš līmjavai: 3 - 4 kg/m2

šķembām: 4 - 6 kg/m2

Pievienojamais ūdens daudzums (līmjavai) 5-6 litri / 25 kg

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 
(līmjavai) 3 stundas

Žūšanas laiks līdz 24 stundām

Iestrādes temperatūra +5O…+30OC

Iepakojums 25 kg

Derīguma termiņš (līmjavai) 12 mēneši



Iestrāde

Fasādes pamatni izlīdzina ar hidrofobo 
apmetumu-līdzinātāju ar šķiedrām
Weber.vetonit 137 (ex Serpo 137).
Izlīdzinot durvju un logu ailes, izmanto līs-
tes.

Pirms šķembu iestrādes uz zemes uzklāj 
polietilēna plēvi apmēram 1 x 1,5 m, lai sa-
vāktu iestrādes laikā nobirušās šķembas.

Kamēr līmjava vēl nav pilnībā sacietējusi, 
no šuvēm noņem līmlentu.

Šķembas tiek piegādātas attīrītas un gata-
vas iestrādei. Ja uzglabāšanas laikā radu-
šies putekļi, šķembas vēlams izsijāt ar 2 
mm sietu un vajadzības gadījumā nomaz-
gāt un izžāvēt.

Pēc šķembu uzmešanas tās iespiež līmja-
vā ar polistirola vai gumijotu rīvdēli.

Pamatnes, kuras nebūs iespējams apstrā-
dāt vienā piegājienā, atdala ar krāsotāju 
līmlentu. Atdalošās joslas vēlams veidot 
uz pamatnes neredzāmajām daļām - aiz 
notekcaurulēm u.tml.

Līmjavu uzklāj ar gludu špakteļlāpstiņu. 
Pēc tam to izlīdzina ar robotu špakteļ-
lāpstiņu (robu dziļums 9 mm, platums 6 
mm, solis 6 mm), turot to apmēram 45O 
leņķī. Nobeigumā līmjavas virsmu vēlreiz 
izlīdzina ar gludo špakteļlāpstiņu, iegūstot 
gludu līmjavas virsmu vienādā biezumā.

Sauso līmjavas maisījumu sajauciet tikai 
ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk 
kā norādīts - tas samazinās materiāla sa-
ķeres īpašības. Jāmaisa 3-5 minūtes, līdz 
iegūst apstrādājamu, viendabīgu masu 
bez gaisa burbuļiem un javas sabiezēju-
miem. Nostādiniet maisījumu apmēram 5 
minūtes, tad vēlreiz samaisiet.

Šķembas uzmet ar ķelli uz neapžuvušās 
līmjavas kārtas 15 minūšu laikā pēc līmja-
vas iestrādes.
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