Flīžu šuvotājs

Weber Classic grout
Elas gs ﬂīžu šuvotājs uz cementa bāzes horizontāla un ver kāla ﬂīzējuma šuvju dekora vai
nobeiguma apdarei. Piemērots iekšdarbiem un āra darbiem, apsildāmām virsmām, terasēm,
balkoniem. Ar silikona hermē ķi Weber neutral silicone saskaņo 12 krāsu toņi.
Nav izmantojams baseiniem un pamatnēm, kam nepieciešama paaugs nāta mehāniskā un/vai
ķīmiskā noturība pret skābju un sārmu iedarbību (automazgātavās, pār kas ražotnēs, saldētavās
u.tml.). Šajos gadījumos jāizmanto epoksīda ﬂīžu šuvotājs-līme Weber epox easy

Pozi vās īpašības
• 12 dekora vi krāsu toņi, saskaņo ar silikona hermē ķi Weber neutral silicone

Produkta priekšrocības

• Šuves platums 1-8 mm
• Augsts krāsu noturīgums, zema ūdens absorbcija

Iestrāde
• Weber classic grout drīkst iestrādāt kai pēc ﬂīžu līmes sacietēšanas. Šuvju vietās ﬂīžu līme drīkst
pacel es ne augstāk par pusi no šuves dziļuma. Flīžu līme šuvju vietas drīkst aizpildīt ne augstāk par
pusi no šuves dziļuma. Ja nepieciešams, šuvju vietas jāizgrebj un jāno ra. Lai atvieglotu rīšanas
darbus pēc šuvošanas, neglazētu ﬂīžu virsmu ieteicams viegli samitrināt. Pamatnes un gaisa
temperatūrai iestrādes laikā un divas dienas pēc iestrādes jābūt virs +5C. Apsildāmo grīdu sistēma
jāizslēdz vienu diennak pirms šuvju aizpildīšanas darbu sākšanas.
• Sauso maisījumu sajauciet kai ar ru ūdeni. Lai krāsa būtu vienmērīga, precīzi jāievēro
pievienojamā ūdens daudzums un jāstrādā kai ar riem instrumen em. Jāmaisa apmēram 3-5
minūtes, līdz ek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Nostādiniet
maisījumu apmēram 5 minūtes, tad vēlreiz samaisiet. Tumšajiem krāsu toņiem nepieciešams
ilgāks sajaukšanas laiks.
• Iestrādi veic ar rokām, izmantojot gumijas špakteļlāps ņu. Masu ieklāj slīpi pret šuvēm un piespiež,
lai tā aizpildītu šuvi pēc iespējas dziļāk un blīvāk. Šuves izlīdzināšanu veic garenvirzienā ar pirkstu vai
speciālo šuvju līdzinātāju. Šuvotāja lielos pārpalikumus no ra uzreiz ar mitru sūkli. Lai saglabātu
šuvotāja masas cietēšanai labvēlīgus apstākļus, pirmās diennakts laikā pēc iestrādes šuves
1-3 reizes jāsamitrina.
• Ne ātrāk kā pēc 30 minūtēm var sākt visas virsmas rīšanas darbus. Flīzējuma rīšanai jāizmanto
pēc iespējas mazāk ūdens, jo tas var izskalot no maisījuma krāsu pigmentus, radot nevienmērīgu
krāsas toni. Tīrīšanu veic uzmanīgi ar sūkli, bieži mainot ne ro ūdeni. Nobeiguma spodrināšanu
veic ar sausu, mīkstu kokvilnas lupa ņu. Apsildāmo grīdu sistēmu jāieslēdz pakāpeniski ne ātrāk,
kā vienu nedēļu pēc šuvošanas.
• Lielās ﬂīzētās pla bās saskaņā ar projektu jāveido deformācijas šuves, kas pēc šuvotāja
sacietēšanas jāpārklāj ar šuvotāja krāsai pieskaņotu silikona hermē ķi Weber neutral silikon.
Ar hermē ķi jāpārklāj arī visus iekšējos un ārējos stūrus un komunikāciju pieslēgumu vietas.

Elastīgs

1...8 mm

Šuves platums
1-8 mm

Piemērota gan
iekšdarbiem,
gan āra darbiem

Der
apsildāmām
grīdām

Laba saķere
ar dažādām
virsmām

Tehniskā informācija
Krāsa
Ūdens absorbēšanas spēja
Pievienojamais ūdens daudzums

12 krāsu toņi
≤ 2 g (30 min)
≤ 5 g (240 min.)
6,75-7,25 litri / 25 kg

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni

1 stunda

Frakcijas (grauda) lielums

0,3 mm

Patēriņs
Cietēšanas laiks

0,5-2,0 kg/m2
apmēram 2 diennak s

Iestrādes temperatūra

+5O…+30OC

Ekspluatācijas temperatūra

-30O…+80OC

Iepakojums

5 kg un 15 kg

Derīguma termiņš

Mitruma un
sala izturīgs

12 mēneši
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