Stiklašķiedras audums

weber.vetonit FM
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Elastīgs šķiedras audums armējošam starpslānim starp hidroizolācijas materiālu kārtām. Auduma salaiduma vietās obligāti jāveido
pārlaidums.
Auduma platums: 800 mm. Iepakojums: 10 m un 100 m.

Flīzēšanas
padomi

weber

Flīzes ir apdares materiāls, kas citu starpā izceļas ar savu ilgo kalpošanas laiku.
Ieguldot flīzēšanā laiku un naudu, mēs sagaidām stabilu ilgtermiņa rezultātu.
Tādu var sasniegt tikai tad, ja darba gaitā izmanto ideāli saskaņotas sistēmas produktus.

Stiklašķiedras lenta

weber.vetonit FC

PADOMS FLĪŽU LĪMES IZVĒLĒ
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Elastīga šķiedras lenta armējošam starpslānim starp hidroizolācijas materiālu kārtām, kā arī komunikācijas izvadu blīvēšanai. Lentas
salaiduma vietās obligāti jāveido pārlaidums.
Platums: 125 mm. Iepakojums: 40 m.

Ekonomisko jeb standarta flīžu līmi var izmantot tikai sausās telpās un stabilām, minerālas
izcelsmes pamatnēm, piemēram, betona vai celtniecības blokiem. Visos pārējos gadījumos ir jālieto elastīgā flīžu līme.

Flīzēšanas
padomi

weber simple fix vietā var lietot weber handy fix vai weber easy fix.
weber handy fix vietā var lietot weber easy fix.
PADOMS MITRĀM TELPĀM
Mitrās telpās vienkāršs flīzējums nespēj novērst ūdens iekļūšanu ēkas konstrukcijās,
tāpēc zem flīzēm obligāti jābūt hidroizolācijas slānim.

weber.vetonit IC
Ārējo stūru blīvējums weber.vetonit OC
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Iekšējo stūru blīvējums
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PADOMS FASĀŽU FLĪZĒŠANAI
Fasāžu sistēmās jāizmanto flīžu līme, kas ir izturīga pret plašām temperatūras
amplitūdām un iespējamām deformācijas slodzēm - weber easy fix.
PADOMS BASEINIEM
Šajā bukletā aprakstītās flīžu līmes nav paredzētas baseinu flīzēšanai. Tādam nolūkam
rekomendējam izmantot elastīgo flīžu līmi weber.vetonit RF.

Pievadcauruļu manžetes

weber.vetonit SC
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Caurulēm ar diametru 32-55 mm vai 75-100 mm.

Ūdens notekcaurules (trapa) manžete

weber.tec brunnsmanschett
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Pašlīmējoša. Izmērs: 370x370 mm.

weber piedāvā pilnu produktu klāstu grīdu un sienu
izlīdzināšanai, hidroizolācijai un flīzēšanai !

Flīžu šuvotājs (1-8 mm)

weber.vetonit DECO
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Elastīgs flīžu šuvotājs uz cementa bāzes horizontāla un vertikāla
flīzējuma šuvju dekoratīvai nobeiguma apdarei. Piemērots iekšdarbiem un āra darbiem, apsildāmām virsmām, terasēm, balkoniem.
Ar silikona hermētiķi weber.color silikon saskaņoti 30 krāsu toņi.

Plašākā informācija pieejama
www.weber.lv

Iepakojums: 5 kg un 15 kg Patēriņš: 0,5-2 kg/m2.

weber.color silikon
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Elastīgs, neitrāls silikona hermētiķis dekoratīvai un hermetizējošai
flīzējuma un citu šuvju nobeiguma apdarei. Piemērots iekšdarbiem
un āra darbiem, apsildāmām virsmām, terasēm, balkoniem. Laba
saķere ar visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, krāsotām
virsmām, stiklu, metālu, koku, plastmasu. Ar flīžu šuvotāju weber.vetonit DECO saskaņoti 30 krāsu toņi, kā arī caurspīdīgs.
Iepakojums: 310 ml.

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: + 371 67 323 803
Fakss: +371 67 322 933
www.weber.lv

* mums rūp

Silikona hermētiķis

Sausās telpās

Mitrās telpās ar hidroizolāciju

Fasāžu sistēmās
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Balkonos un terasēs
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Īpaši elastīgā flīžu līme

Standarta flīžu līme

weber simple fix
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Flīžu līme iekšdarbiem sausās telpās - virtuvēs, koridoros, priekšnamos. Piemērota stabilām horizontālām un vertikālām minerālas
izcelsmes pamatnēm. Izmantojama akmens masas un keramisko
flīžu līmēšanai.
• Atbilst C1T (EN 12004) klases prasībām
• Ekonomisks risinājums
Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: uz līdzenas pamatnes 2-5 kg/m2,
uz nelīdzenas pamatnes 6-7 kg/m2.

weber handy fix
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Flīžu līme iekšdarbiem un āra darbiem - mitrās un sausās telpās,
terasēs un balkonos. Piemērota stabilām horizontālām un vertikālām minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipškartona plāksnēm, hidroizolācijai un apsildāmām grīdām. Izmantojama akmens masas un
keramisko flīžu līmēšanai.
• Atbilst C2T (EN 12004) klases prasībām
• Der virsmām ar paaugstinātu noslodzi
• Sala izturīga
• Laba saķere ar dažādām virsmām
Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: uz līdzenas pamatnes 2-5 kg/m2,
uz nelīdzenas pamatnes 6-7 kg/m2.

Elastīgā hidroizolācijas mastika
dušām, vannas istabām un tualetēm

weber.tec 822
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Ļoti elastīga, šķidra polimēra hidroizolācijas mastika iekšdarbiem.
Satur piedevas, kas novērš pelējuma veidošanos, sala izturīga, izstiepšanās - apmēram 310%. Krāsas: sarkana un pelēka. Piemērota
visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm un ģipškartona plāksnēm. Der apsildāmām pamatnēm.
Iepakojums: 4 kg, 8 kg un 24 kg. Patēriņš 2 kārtām: apmēram 1,2 kg/m2.

Dziļumgrunts absorbējošām pamatnēm

weber SAD-54
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Polimēru dispersijas grunts iekšdarbiem un āra darbiem. Lietojama
pirms hidroizolācijas klājumu, sienu, griestu un grīdas līdzinātāju,
flīžu līmju iestrādes, kā arī krāsošanas.
Iepakojums: 1 litrs, 5 litri un 20 litri. Patēriņš: 0,1-0,3 litri/m2.

Elastīgā flīžu līme

weber easy fix
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Flīžu līme iekšdarbiem un āra darbiem - mitrās un sausās telpās,
terasēs, balkonos un fasāžu apdares sistēmās. Piemērota stabilām
horizontālām un vertikālām minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipškartona plāksnēm, hidroizolācijai un apsildāmām grīdām. Izmantojama akmens masas, keramisko, mozaīkas, lielformāta un klinkera
flīžu līmēšanai.
• Atbilst C2TE (EN 12004) klases prasībām
• Var klāt līdz 15 mm biezā kārtā
• Ekspluatācijas temperatūra: -30O…+80OC
• Piemērota klinkera flīžu līmēšanai fasāžu sistēmās
• Der virsmām ar paaugstinātu noslodzi
• Sala izturīga, laba saķere ar dažādām virsmām
Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: uz līdzenas pamatnes 2-5 kg/m2,
uz nelīdzenas pamatnes 6-7 kg/m2.

weber piedāvā pilnu produktu klāstu
grīdu un sienu izlīdzināšanai, hidroizolācijai un flīzēšanai !

