
weber supra light fix
Baltas krāsas flīžu līme

Piemērota gan iekšdarbiem, gan āra darbiem

Mitrumizturīga

+10

Samazināts putekļu daudzums

Klasisko keramisko flīžu un dabīgā akmens, granīta flīžu līmēšanai uz šādām pamatnēm:
- Betons (RH <90%), viegls betons, ķieģeļi, apmetums, cementa bāzes apmetums, ģipškartons,
cementa šķiedru plāksnes, weber Hidroizolācijas sistēmas.
- Maziem remontdarbiem ārdarbos uz horizontālām pamatnēm (piezīme: slīpums ir vismaz 1:100).
Pirms flīzēšanas betona pamatnei jābūt izlīdzinātai ar grīdas līdzinātāju. 

Iestrāde

   Flīzējamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un a�rītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem,

putekļiem un eļļām. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā un 2 diennak�s pēc iestrādes

jābūt virs +10°C. Betona un citas absorbējošas pamatnes vēlams viegli samitrināt vai gruntēt ar

dziļumgrun� Weber MD16 (pirms Weber hidroizolācijas iestrādes pamatnes gruntēšana ir obligāta).

   Apsildāmām grīdām pirms flīzēšanas ieteicams uz dažām stundām paaugs�nāt temperatūru līdz

maksimumam, tad izslēgt apkuri un ļaut grīdai vienu diennak� atdzīst.

   Maisījums ar gludu špakteļlāps�ņu vai ķelli jāuzklāj uz flīzējamās pamatnes 3-15 mm biezā kārtā.

Uzklāšanas laikā maisījums jāpiespiež, lai tas labāk iesūcas pamatnē, nodrošinot pēc iespējas labāku

saķeri. Pēc tam uzklāto slāni izrievo ar roboto ķelli. Vienlaikus jānoklāj un jāizrievo tāds laukums, ko

iespējams noklāt ar flīzēm 10-15 minūšu laikā.

  Uz pārklātās pamatnes pa vienai sāk klāt flīzes. Katru flīzi pēc uzlikšanas spēcīgi izgrūsta dažādos

virzienos, tādējādi cieši iespiežot līmē. Rezultātā keramisko sienas flīžu aizmugurei ir jābūt pārklātai

ar līmi vismaz 80% apmērā, bet pārējos gadījumos flīžu aizmugurēm jābūt pārklātām pilnībā.

  Lielformāta flīzēm līme vispirms jāuzklāj gan uz pamatnes, gan uz flīzes aizmugures. Mozaīkas flīzes

nedrīkst būt savienotas ar papīru vai sietu. Lai pārbaudītu flīzes saķeri ar pamatni, laiku pa laikam var

kādu uzklāto flīzi noņemt un atlikt vietā, pārbaudot, kā tā pielīp atpakaļ. 

  Flīžu novietojumu iespējams koriģēt 10 minūšu laikā pēc to pies�prināšanas. Šuvju vietās līme drīkst

pacel�es ne augstāk par pusi no šuves dziļuma. Lieko javu uzreiz jāno�ra ar mitru sūkli.

Flīzēšanas krus�ņus un citus savienojumu fiksēšanas palīglīdzekļus vēlams izņemt līdz ar līmes

sacietēšanu.

  Darbarīki uzreiz pēc darbu beigām jānomazgā ar ūdeni. Pa noflīzēto grīdu viegli pārstaigāt drīks

pēc 1 diennakts.

   Sausais maisījumu jāsajauc �kai ar �ru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas

samazina līmes saķeres īpašības. Maisīšana jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz �ek iegūta apstrādājama,

viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 10 minūtes jānostādina, lai

sastāvā esošās vielas pilnvēr�gi reaģētu ar ūdeni un līme iegūtu atbilstošo konsistenci. Pirms līmēšanas

java vēlreiz viegli jāapmaisa. Ieteicams vienlaikus iejaukt tādu flīžu līmes apjomu, ko iespējams izstrādāt

4 stundu laikā.

Samazināts
putekļu 
daudzums

    Patēriņš     Apmēram 2-5 kg / m² 

    šuvja aizdarei

    līdz vieglai pārstaigāšanai

    līdzai pilnai slodzei

Cietēšanas laiks
(+23°C, 50% RH)

    Saistviela

    S�epes s�prība pēc 28 dienām

    Krāsa

    Apmēram 6.75 l/15 kg (apmēram 0.45 l/kg)

    Apmēram 2 stundas 

    Sienas: 4 stundas mozaīka flīzēm,
24 stundas visām flīzēm; Grīdas: 48 stundas

    > 1.0 N/mm² (EN 1348)

    Balts cements

15 kg

24 mēneši no ražošanas datuma
(iepakojumu neturēt atvērtu mitrā vietā)

    Baltā

    48 stundas

    2 nedēļas

Mitrumizturīgs

Baltā krāsa

Produkta priekšrocībasPiemērota granīta flīzēm
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