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Tehniskā informācija

• Virsmas pēcapstrādi var veikt diennakti pēc Weber dizaina grīdas segumu ieklāšanas. Pa grīdas 
virsmu pirms tās pēcapstrādes nedrīkst staigāt bez apavu aizsargiem, jālieto bahilas. Virsma rū-
pīgi jānoslauka ar mikrošķiedru grīdas lupatu, jo aizsargpārklājums darbojas tikai tad, ja pamatne 
ir pilnīgi brīva no putekļiem.

• Weberfloor TOP Matt var klāt apmēram 2 stundas pēc grīdas nogruntēšanas ar Weberfloor TOP 
Primer. Produkts ir gatavs lietošanai, to nedrīkst atšķaidīt. Weberfloor TOP Matt pirms iestrādes 
2 minūtes jāmaisa ar mikseri un pēc tam jāizlej platā krāsošanas spainī. Šķidrumu kategoriski 
aizliegts izliet uz grīdas - uzklāšanai jāizmanto mikrošķiedras rullīšus ar saru garumu 8-10 mm. 
Darbu sāk no logu (gaismas) puses, atmuguriski virzoties atpakaļ. Šķidrumu klāj ar viemērīgām 
kustībām, nepieļaujot peļķu veidošanos.

• Lai panāktu nepieciešamo konsistenci, Weberfloor TOP Matt vienmēr jāklāj 2 kārtās. Otro kārtu 
var iestrādāt apmēram 2 stundas pēc pirmās kārtas uzklāšanas un tas noteikti jādara tās pašas 
dienas laikā. Pirms otrās kārtas iestrādes produkts atkārtoti jāapmaisa.

• Aizsargslāņa žūšanas laiks līdz nelielai slodzei ir 6 stundas, galējais blīvums tiek sasniegts apmē-
ram nedēļas laikā. Ja pēc darbu pabeigšanas telpā remonts turpinās, gatavo dizaina grīdu ir jāaiz-
sargā ar tvaiku caurlaidīgu materiālu. Nedrīkst izmantot līmlentas! Dizaina grīdu ekspluatācijas 
laikā spēcīgas ķīmiskās vielas, piemēram, matu krāsa, ir jānotīra nekavējoties.

• Weberfloor TOP Matt slāni var periodiski atjaunot. Pirms jaunā slāņa uzklāšanas virsma jāpada-
ra raupjāka, izmantojot abrazīvus.

Patēriņš apmēram 0,05 kg/m2

Žūšanas laiks

līdz vieglai pārstaigāšanai un 
nākamās kārtas iestrādei apmēram 2 stundas

līdz nelielai slodzei 6 stundas

līdz pilnai slodzei 7 diennaktis

Iestrādes temperatūra +15O…+25O C

pH līmenis (sacietējušam materiālam) 7 - 8

Viskozitāte līdzīga ūdenim

Iepakojums 4 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši (sargāt no sasalšanas)

Produkta priekšrocības

Ilgstoša
Weber
dizaina grīdu
aizsardzība

Visplašākā informācija par dizaina 
grīdu izveidi ir sniegta

Weber.floor CASA
iestrādes rokasgrāmatā

un videopamācībā

Ar zemu
pH līmeni

Akrila bāzes, vienkomponenta lakveida šķidrums dizaina grīdas segumu Weber.floor CASA un 
Weber.vetonit 4650 virsmu pēcapstrādei, kā arī pašizlīdzinošā grīdas līdzinātāja - nobeiguma pār-
klājuma Weber.floor 4610 papildus aizsardzībai. Komplektā ar aizsargājošo virsmas pēcapstrādes 
grunti Weberfloor TOP Primer veido blīvu, matētu pārklājumu, nodrošinot grīdai ilgstošu aizsar-
dzību un izceļot dizaina grīdas individuālo rakstu.

Weber dizaina grīdas bez pēcapstrādes ar Weberfloor TOP Primer un Weberfloor TOP Matt nav 
ekspluatējamas!


