Hidroziolējošā bituma remontmastika ar šķiedrām

Īpaši elastīgā flīžu līme

weber.tec 911

weber handy fix

Aukstā veidā iestrādājama, plastiska, UV staru izturīga bituma
mastika ar šķiedrām un šķīdinātāja piedevu. Paredzēta lokano jumta segumu salaidumu vietu, plaisu, burbuļu hidroizolācijai un remontam, kā arī izmantojama citu ēkas iekšējo un ārējo konstrukciju
hermetizācijai. Piemērota bituma, metāla un visa veida minerālas
izcelsmes pamatnēm.

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 klases prasībām.

Iepakojums: 1 kg, 6 kg un 14 kg. Patēriņš: apmēram 1,25 kg/m /mm.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 2-5 kg/m2 uz līdzenām pamatnēm,
6-7 kg/m2 uz nelīdzenām pamatnēm.

Hidroizolējošais bituma pārklājums-līmjava

Elastīgā flīžu līme

weber.tec 915

weber easy fix

Elastīgs, hidroizolējošs bituma maisījums bez šķīdinātājiem. 1-komponenta vai 2-komponentu materiāls - otro komponentu pievieno,
lai saīsinātu žūšanu sliktos laika apstākļos. Pielieto ar grunti saskarsmē esošo konstrukciju ārējai hidroizolācijai, starphermetizēšanai
zem izlīdzinošās kārtas mitrās telpās, balkonos, terasēs, kā arī EPS
un XPS siltumizolācijas plākšņu līmēšanai. Piemērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kā arī veciem bituma un krāsu pārklājumiem.

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 S1 klases prasībām. Lieto fasāžu
sistēmā weber tile.
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Iepakojums: 30 litri. Patēriņš: 4,5-5 l/m .
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Hidroizolācija ar kapilāru darbības efektu pagrabiem,
pamatiem, akām un ūdens tvertnēm

weber.tec 930
Sausais būvmaisījums, kuru sajaucot ar ūdeni, iegūst hidroizolējošu
javu zem zemes esošo konstrukciju aizsardzībai pret mitrumu. Pieļaujama tieša saskarsme ar dzeramo ūdeni. Piemērota visa veida
minerālas izcelsmes pamatnēm - gan neapstrādātām, gan apmestām/izlīdzinātām ar materiāliem uz cementa bāzes.

weber
Populārākie
produkt i

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 2-5 kg/m2 uz līdzenām pamatnēm,
6-7 kg/m2 uz nelīdzenām pamatnēm.

Dziļumgrunts absorbējošām pamatnēm

weber SAD-54
Polimēru dispersijas grunts iekšdarbiem un āra darbiem. Lietojama
pirms hidroizolācijas klājumu, sienu, griestu un grīdas līdzinātāju,
flīžu līmju iestrādes, kā arī krāsošanas. Nostiprina pamatvirsmas un
uzlabo saķeri ar visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipša
materiāliem, gāzbetonu un citām mitrumu uzsūcošām pamatnēm.
Iepakojums: 1 litrs, 5 litri un 20 litri. Patēriņš: 0,1-0,3 litri/m2.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 4-6 kg/m .
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Elastīgā hidroizolācijas mastika
dušām, vannas istabām un tualetēm
Mūrjava

weber M100/600
Cementa mūrjava nesošo konstrukciju un starpsienu mūrēšanai no
Fibo Efekt, Fibo Plus un Fibo standarta blokiem, betona un vieglbetona blokiem vai māla un silikāta ķieģeļiem. Spiedes izturība: 8 MPa.
Iepakojums: 25 kg un 1 tonna. Patēriņš iemūrētai vienībai: 0,7-3,2 kg.
Sortimentā arī weber M100/600 W ziemas apstākļiem (līdz -10OC)
un 15 toņu krāsainās mūrjavas weber.vetonit ML 5.

weber.tec 822
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.

Karstumizturīgā mūrjava (līdz +400OC)

Speciālā mūrjava krāšņu iekštelpu dūmvadu mūrēšanai no māla
ķieģeļiem un kamīnu apdarei. Nav piemērota atklātai saskarsmei
ar uguns liesmu.

Stiklašķiedras lenta un audums

weber.vetonit FC, FM

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš iemūrētam māla ķieģelim: 0,8-1,0 kg.

Elastīga šķiedras lenta un audums armējošam starpslānim starp hidroizolācijas materiālu kārtām, kā arī izvadu blīvēšanai.

Sortimentā arī citas karstumizturīgās mūrjavas krāšņu kurtuvju mūrēšanai, oderēšanai un remontam.

Auduma platums: 800 mm, iepakojums: 10 m
un 100 m.
Lentas platums: 125 mm, iepakojums: 40 m.

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

weber Clay Mortar

Gatavā nobeiguma špaktele sausām telpām
(uz lateksa polimēra bāzes)

weber LR Top
Smalka baltā špakteļmasa sienu un griestu plānkārtas nobeiguma
izlīdzināšanai sausās telpās. Piemērota ģipškartona plāksnēm un
visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmestas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa vai ģipša bāzes. Maksimālā
virsmas gluduma pakāpe tiek panākta, ja weber LR Top tiek klāta uz
pamatnēm, kas pirms tam izlīdzinātas ar weber LR+.
Iepakojums: 10 litri. Patēriņš: 1 litrs/m2/mm.

Nobeiguma špaktele sausām telpām
(uz polimēru līmes bāzes)

weber LR+
Baltā špakteļmasa sienu un griestu nobeiguma izlīdzināšanai sausās telpās. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmestas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa vai ģipša bāzes.
Iepakojums: 2 kg, 5 kg un 20 kg. Patēriņš: 1,2 kg/m2/mm.

Pašizlīdzinošais grīdas nobeiguma līdzinātājs (4-30 mm)

weberfloor 110 fine

Pašizlīdzinošais grīdas līdzinātājs - nobeiguma pārklājums
industriālajām telpām (4-15 mm)

weber.floor 4610

Būvmaisījums betona grīdu smalkai izlīdzināšanai un nogludināšanai pirms nobeiguma pārklājuma uzstādīšanas. Produkta inovatīvais sastāvs ar pazeminātu pH līmeni aizsargā pret grīdas nobeiguma klājumu uzstādīšanā izmantoto līmju sadalīšanos, nodrošinot
telpās veselīgu mikroklimatu. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm.
Spiedes izturība: ≥ 20 N/mm2.

Ātri cietējošs betona grīdu līdzinātājs - nobeiguma pārklājums pelēkā krāsā ar īpaši augstu noturību pret mehānisku iedarbību. Izstrādāts industriālajām telpām, garāžām, kāpņu laukumiem. Var klāt uz
apsildāmām pamatnēm. Spiedes izturība: > 35 MPa.

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,7 kg/m2/mm.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 1,7 kg/m2/mm.

Pašizlīdzinošais līdzinātājs ar šķiedrām renovējamām
grīdām (5-30 mm)

Sausais betons grīdām (10-80 mm)

weberfloor 200 Rapid

weber.floor BASE 10

Ar šķiedrām pastiprināts, ātri cietējošs būvmaisījums saplaisājušu,
bojātu grīdas pamatņu remontam, kā arī ģipškartona un citu peldošo grīdas konstrukciju izbūvei. Rezultātā tiek iegūta gatava gluda
virsma nobeiguma klājuma uzstādīšanai. Var klāt uz apsildāmām
pamatnēm. Iestrādājams uz betona, akmens/keramikas plākšņu,
koka, ģipškartona, PVC un sintētisko sveķu pamatnēm.

Cementa maisījums grīdu izbūvei iekštelpās un pagrabos, kā arī
terasēs un balkonos. Var iestrādāt apsildāmo grīdu sistēmas. Piemērots betona, akmens/keramikas plākšņu, putupolistirola un minerālo šķiedru siltumizolācijas lokšņu pamatnēm. Spiedes izturība:
20 MPa.

Spiedes izturība: ≥ 30 N/mm2. Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,7 kg/m2/mm.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: apmēram 20 kg/m2 10 mm biezā kārtā.

Nobeiguma špaktele mitrām un sausām telpām,
kā arī fasādēm (uz cementa bāzes)

Pašizlīdzinošais līdzinātājs ar šķiedrām peldošajām un apsildāmajām grīdām (10-50 mm)

weber VH

weberfloor dB-põrand

Baltā vai pelēkā špakteļmasa sienu un griestu nobeiguma izlīdzināšanai mitrās un sausās telpās, kā arī fasādēm. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes ūdensizturīgām
pamatnēm, kas apmestas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes.

Ar šķiedrām pastiprināts būvmaisījums sarežģītām grīdu konstrukcijām, īpaši piemērots peldošajām, apsildāmajām un ventilējamām
grīdām, kur nepieciešama skaņas izolācijas uzlabošana. Iestrādājams uz koka, ģipškartona, putupolistirola un minerālo šķiedru siltumizolācijas lokšņu, akmens/keramikas plākšņu un betona pamatnēm. Spiedes stiprības klase: C 16.

Akrila dispersijas grunts grīdas pamatnēm. Lietojama pirms grīdas
līdzinātāju, hidroizolācijas klājumu un flīžu līmju iestrādes. Ievērojami samazina putekļu daudzumu, nostiprina pamatvirsmas, uzlabo
izlīdzinošo maisījumu plūstamību un saķeri, novērš materiālu pārlieku ātru sacietēšanu un gaisa burbuļu veidošanos. Piemērota visa
veida minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipša materiāliem, koksnes,
PVC un citām pamatvirsmām.

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,7 kg/m2/mm.

Iepakojums: 1 litrs, 3 litri, 10 litri un 20 litri. Patēriņš: 0,1-02 litri/m2.

Iepakojums: baltā krāsā - 2 kg, 5 kg un 20 kg, pelēkā krāsā - 20 kg.
Patēriņš: 1,2 kg/m2/mm.

Universālais cementa-kaļķa apmetums

weber ip 18
Cementa-kaļķa apmetums fasādēm un iekšdarbiem. Piemērots
visa veida minerālas izcelsmes ūdensizturīgām pamatnēm.
Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 1,5 kg/m2/mm.

Pašizlīdzinošā grīdas nobeiguma špaktele (0-10 mm)

weberfloor 3100
Smalka, mitrumizturīga špakteļmasa betona grīdu izlīdzināšanai
pirms nobeiguma pārklājuma uzstādīšanas. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm. Spiedes izturība: > 30 MPa.
Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,5 kg/m2/mm.

Grīdas grunts

webervetonit MD 16

Smalkā, ātri cietējošā remontjava

weber S-06
Smalka cementa java sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu izlīdzināšanai pēc veidņu noņemšanas. Piemērota betonam un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmestas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa
bāzes. Spiedes izturība: 20-25 MPa.
Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: apmēram 10 kg/m2 5 mm biezā kārtā.

Ātri cietējošais betons
Cementa apmetums ar šķiedrām

weber.stuck 313
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.
Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 13-14 kg/m2 10 mm biezā kārtā.

Universālais grīdas ātrā remonta maisījums - špaktele
(0-30 mm)

weberfloor 4400

weber S-30

Ātri cietējošs būvmaisījums betona grīdu izlīdzināšanai, slīpuma
veidošanai un špaktelēšanai pirms nobeiguma klājuma uzstādīšanas. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm, kā arī terasēs un balkonos.
Spiedes izturība: ≥ 30 N/mm2.

Cementa maisījums sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu izlīdzināšanai, savienojumu spraugu
aizpildīšanai, vieglbetona pagatavošanai un plākšņu liešanai. Piemērots betonam un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas
apmestas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Spiedes izturība: 30 MPa.

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,6 kg/m2/mm.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: apmēram 20 kg/m2 10 mm biezā kārtā.
Sortimentā arī weber S-30 W ziemas apstākļiem (līdz -10OC).

