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Produkta priekšrocības
• Koncentrēts bituma saturs - ap 60%

• Nesatur šķīdinātājus

• Ātri un viegli iestrādājama

Pozitīvās īpašības

Universāli pielietojama, koncentrēta bituma emulsija bez šķīdinātājiem. Izmanto galvenokārt 
ēku pamatu izolēšanas sistēmās kā gruntējumu zem hidroizolējošā bituma pārklājuma-līm-
javas weber.tec 915. Var lietot arī kā gruntējumu zem citiem bituma segumiem vai kā patstā-
vīgu hidroizolējošu aizsargpārklājumu virszemes un pazemes konstrukcijām, tai skaitā ūdens 
rezervuāriem un citiem objektiem zem negatīva ūdens spiediena. Piemērota visa veida mine-
rālas izcelsmes pamatnēm, EPS un XPS siltumizolācijas plāksnēm, tēraudam un profilētajam 
skārdam. Nedrīkst izmantot uz cinka, alumīnija un citām krāsaino metālu virsmām.

• Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai, sausai vai viegli mitrai un attīrītai no vielām, kas vāji-
na saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Gāzbetonu un citas ļoti uzsūcošas pamatnes vispirms 
jāpārklāj ar weber.prim 801. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +4OC.

• Produktu klāj ar otu, rullīti vai mehāniski izsmidzinot. Iestrādes laikā jāizvairās no tiešu saules 
staru iedarbības un atmosfēras nokrišņiem. 

• Lietojot kā grunti, produktu jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 1:10, iestrādājot mehāniski ar pul-
veratizatoru proporcijā līdz 1:20.

• Lietojot kā patstāvīgu aizsargpārklājumu, produktu vispirms uzklāj kā grunti atšķaidītu ar 
ūdeni, bet pēc tam 1-2 krusteniskās kārtās koncentrētā veidā.

• Lietojot produktu uz profilētā skārda jumtiem, produktu jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 1:3.

• Aizberot pamatus un citas pazemes konstrukcijas, jāseko, lai iestrādātajam pārklājumam ar 
akmeņiem neradītu mehāniskus bojājumus.

Maksimāla
aizsardzība
pret mitrumu

Izcilas
saķeres
īpašības

Izturīga
pret ķīmiski
agresīvu vidi

Tehniskā informācija

Saistviela bitums

Krāsa melna

Patēriņš
gruntēšanai atšķaidītā veidā 15 - 30 ml/m2

aizsargpārklājumam 2 kārtās apmēram 450 ml/m2

Žūšanas laiks (pie +20O C) apmēram 2 stundas

Blīvums apmēram 1,1 kg/dm3

Iestrādes temperatūra +4O…+35O C

Iepakojums 5 litri, 10 litri un 30 litri

Derīguma termiņš 12 mēneši (sargāt no sasalšanas)

Videi
draudzīga

Iestrādājama
ar rokām
vai mehāniski
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1 Hidroizolējošā bituma emulsija weber.tec 901

2 Hidroizolējošais bituma pārklājums-līmjava weber.tec 915

3 Ekstrudētais putupolistirēns Dow STYROFOAM 250 SL-A-N, līmēts ar hidroizolējošo bituma pārklājumu-līmjavu weber.tec 915

4 Universālā līmjava ar šķiedrām weber.therm 410 divās kārtās, starp kurām iestrādāts armējošais stiklašķiedras siets (4x4 mm)

5 Īpaši cokoliem piemērotais Weber dekoratīvais granīta šķembu apmetums
(4 krāsu toņu līmjava + 5 krāsu toņu dabīgā granīta šķembas)

6 Grunts (zemes) slānis
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