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Dekoratīvais, krāsainais silikona apmetums
(100 krāsu toņi)

Tehniskā informācija

Produkta priekšrocības

100 dekoratīvi
krāsu toņi

Gatavs lietošanai, masā tonēts silikona dekoratīvais apmetums ar augstu noturību pret krāsu 
izbalēšanu, plaisāšanu un atmosfēras iedarbību. Tvaiku caurlaidīgs - piemērots fasāžu siltinā-
šanas sistēmām ar vates, EPS un XPS putupolistirola siltumizolācijas loksnēm, kā arī visa veida 
minerālas izcelsmes pamatnēm.

Nav ieteicams izmantot uz horizontālām un slīpām virsmām, kas pakļautas nokrišņu iedarbī-
bai, kā arī vietās ar paaugstinātu mitrumu, piemēram, cokolu apdarei.

• Par 20% zemāks patēriņš: sākot no viena spaiņa uz 13,5 m2

• Ilgmūžīga krāsu noturība

• Izturīgs pret mehāniskiem bojājumiem un bioloģisko koroziju

• Antistatisks un pašattīrošs

• Gatavs lietošanai, ātri un viegli iestrādājams

Pozitīvās īpašības

Iestrādājams
ar rokām
vai mehāniski

Krāsas 100 krāsu toņi pēc weber Krysztal paletes

Saķeres stiprība ≥ 0,3 MPa

Ūdens tvaika caurlaidība V2

Ūdens absorbcija W2

Siltumvadītspēja (λ) ≤ 0,66 W/mK

Izstrādes laiks pēc iepakojuma atvēršanas apmēram 20 minūtes

Žūšanas laiks apmēram 2 diennaktis (+20O C, 65% RH)

Iestrādes temperatūra +5O…+25O C

Iepakojums 30 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši (sargāt no sasalšanas)

• Apstrādājamai pamatnei ir jābūt rūpīgi izlīdzinātai, stabilai, tīrai un obligāti nogruntētai ar 
weber PG221. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +5OC.

• Dekoratīvais apmetums tiek piegādāts lietošanai gatavas pastas veidā. Pirms iestrādes pas-
ta kārtīgi jāizmaisa. Ja uzglabāšanas laikā pastas konsistence ir kļuvusi pārāk bieza, to var 
atšķaidīt ar tīru ūdeni: līdz 0,25 litriem uz 30 kg spaini. Visiem spaiņiem ir jāpievieno vienāds 
ūdens daudzums!

• Veicot uzklāšanu ar rokām, apmetumu klāj vienā kārtā apmēram frakcijas grauda biezumā. 
Uzklāšanai izmanto tērauda gludīklu, uzreiz izlīdzina ar lineālu un norīvē ar cietu plastmasas 
rīvdēli, iegūstot vēlamo struktūru. Rīvēšanu jāveic tikai ar sausu rīvdēli, periodiski no tā notīrot 
pielipušās apmetuma daļiņas. Vienas plaknes apmešanu ieteicams veikt bez pārtraukumiem.

• Veicot uzklāšanu ar apmetuma mašīnu, produktu jāiestrādā 2-3 kārtās. Pirmo kārtu uzklāj 
horizontālā virzienā, nākamās kārtas vertikālā, visu izlīdzinot ar lineālu. Mehāniski uzklātu ap-
metumu var nerīvēt.

• Visas fasādes apmešanai vēlams izmantot produktu ar vienādu sērijas numuru (izgatavo-
šanas datumu), vienādos apstākļos un vienādā veidā. Iestrādes laikā jāizvairās no tiešu saules 
staru iedarbības un atmosfēras nokrišņiem. Apmesto virsmu 3 dienas vēlams aizsegt ar plēvi 
vai tīklu.

Iestrāde

Izcilas
saķeres
īpašības

Ekonomisks
risinājums

Elastīgs

Struktūra
Frakcijas (grauda)

lielums un kārtas biezums
Patēriņš

‘‘biezpiens’’
1,5 mm 2,4 - 2,7 kg/m2

2 mm 3,2 - 3,6 kg/m2

Tvaiku
caurlaidīgs


