
weber.stuck 313
Cementa apmetums ar šķiedrām

Ar šķiedrām pastiprināts cementa apmetums fasādēm, kā arī iekšdarbiem. Piemērots visa veida 
minerālas izcelsmes ūdensizturīgām pamatnēm. Kopā ar cinkoto metāla sietu lieto kā armējuma 
kārtu fasāžu sistēmā Weber roc.

• Tvaiku caurlaidīgs, elpojošs

• Ātri un viegli iestrādājams

Pozitīvās īpašības

Iestrāde

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

Produkta priekšrocības

Tehniskā informācija

Krāsa pelēka

Kārtas biezums 5 - 25 mm

Patēriņš 13-14 kg/m2 10 mm biezā kārtā

Pievienojamais ūdens daudzums 4-5 litri / 25 kg

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 4 stundas

Cietēšanas laiks līdz 24 stundām

Iestrādes temperatūra +5O…+30OC

Spiedes izturība 5 - 7 MPa

Ugunsdrošības klase A2

Iepakojums 25 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši

• Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, pu-
tekļiem un eļļām. Ļoti sausu pamatni samitriniet. Lai izvairītos no bojājumiem, pirms apmešanas 
jāapklāj darba zonā esošās koka, stikla un metāla virsmas.

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

• Weber.stuck 313 iestrādā 2 kārtās pēc principa ‘‘slapjš uz slapja’’. Maksimālais kopējā slāņa 
biezums nedrīkst pārsniegt 30 mm. Uzklāšanu veic ar ķelli vai mehāniski ar apmetuma iestrādes 
mašīnu. Weber.stuck 313 ir lieli graudi un 6 mm šķiedras, tāpēc ieteicams izmantot tādas jaudī-
gas apmetuma mašīnas, kā piemēram, m-tec duo-mix 2000 vai CURA 3900.

• Pirmo kārtu klāj plānu, apmēram 5 mm, patēriņš 5-7 kg/m2. Javu pēc uzklāšanas ar metāla 
lāpstiņu cieši piespiež pie pamatnes, šādā veidā nodrošinot optimālu ūdens absorbciju un adhē-
ziju nākamajai apmetuma kārtai.

• Īsi pēc pirmās kārtas uzklāšanas uz mitrā apmetuma klāj otro kārtu - biezums 5-25 mm, patēriņš 
13-14 kg/m2/10 mm. Uzreiz pēc otrās kārtas uzklāšanas to izlīdzina ar lineālu. Vajadzības gadīju-
mā pēc apžūšanas var papildus noslīpēt ar putuplasta rīvdēli.

• Weber.stuck 313 nedrīkst iestrādāt stiprā vējā, lietū un ļoti karstā laikā (virs +30OC). Apmesto 
virsmu 1-2 diennaktis jāmitrina, jāsargā pret nokrišņiem un salu.

• Normālos cietēšanas apstākļos virsmas turpmāko apdari var veikt aptuveni pēc 1 diennakts. 
Ja Weber.stuck 313 slānis ir biezumā līdz 10 mm, virsma sanāk pārāk raupja tūlītējai nobeiguma 
apdarei, tāpēc vispirms to ieteicams pārklāt ar universālā kaļķa-cementa apmetuma Weber ip 18 
izlīdzinošo kārtu. Smalkai nobeiguma izlīdzināšanai vispiemērotākā špaktele ir Weber VH (fasā-
dēm un iekšdarbiem), kā arī Weber LR (tikai sausām telpām). Weber.stuck 313 fasāžu virsmu var 
pārklāt ar dekoratīvajiem apmetumiem vai arī krāsot ar fasādes krāsām. Krāsošanas gadījumā 
jālieto tonēta pirmskrāsošanas grunts atbilstoši krāsas specifikācijai.
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