
• •  Laba saķere ar dažādām virsmām

• •  Ātri un viegli iestrādājams

 Weber neutral silicone

Silikona hermētiķis

• Weber neutral silicone drīkst iestrādāt �kai pēc flīžu šuvotāja sacietēšanas. Apstrādājamajām

šuvēm jābūt a�rītām no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām.

• Materiāla uzklāšanai izmanto hermē�ķu iestrādes pistoli. Uzreiz pēc uzklāšanas šuve jāizlīdzina

ar pirkstu vai speciālo lāps�ņu. Sacietējušu masu var no�rīt �kai mehāniski.

Ar Weber neutral silicone apstrādātas šuves nav piemērotas krāsošanai.

• Tieša saskare ar atsevišķām ķīmiskām vielām vai to izgarojumiem telpas temperatūrā vai veicināt

silikona dzeltēšanu. Krāsas toņa izmaiņas var izraisīt, piemēram, dažādi termiski apstrādā� koka

elemen�, mīks�nātāji un šķīdinātāji, produk� uz bituma bāzes, dabīgās gumijas materiāli,

formaldehīds, hlors, hloroprēns, kā arī būvmateriāli, no kuriem izdalās eļļa.

• 20 dekora�vi krāsu toņi, saskaņo� ar flīžu šuvotāju Weber classic grout

• Izturīgs pret pelējumu

• Elas�gs, sala izturīgs

Pozi�vas īpašības

Iestrāde

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044

www.lv.weber

Produkta priekšrocības

Elastīgs

Tehniskā informācija

Laba saķere
ar dažādām
virsmām

Der
apsildāmām
grīdām

Piemērota gan
iekšdarbiem, 
gan āra darbiem

Mitruma un
sala izturīgs

Krāsa 20 krāsu toņi + caurspīdīgs

Patēriņš
atkarībā no šuves platuma (ar vienu

iepakojumu var pārklāt apmēram 12 m garu,
5 mm platu un 5 mm dziļu šuvi)

Iestrādes temperatūra +5O…+40OC

Ekspluatācijas temperatūra -40O…+100OC

Iepakojums 310 ml

Derīguma termiņš 12 mēneši (sargāt no sasalšanas)

Elas�gs, neitrāls silikona hermē�ķis dekora�vai un herme�zējošai 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, s�klu,

metālu, koku, plastmasu. Ar flīžu šuvotāju Weber classic grout saskaņo� 20 krāsu toņi, kā arī

caurspīdīgs.

Nav izmantojams baseiniem, betonam. Pamatnēm, kam nepieciešama paaugs�nāta mehāniskā

un/vai ķīmiskā noturība pret skābju un sārmu iedarbību (automazgātavās, pār�kas ražotnēs

 saldētavās u.tml.) 

• Weber neutral silicone izturība pret pelējumu ar laiku samazinās.
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