
weber LR Fine

Īpaši smalka nobeiguma špaktele sausām telpām
(uz polimēru līmes bāzes)

Īpaši smalka nobeiguma špaktele sienu un griestu izlīdzināšanai sausās telpās, lieliski sagatavo
pamatni  krāsošanai vai tapešu līmēšanai. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas
izcelsmes pamatnēm, kas apmestas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa vai ģipša bāzes.

Lieliski balta un gluda virsma

Tvaiku caurlaidīga

< 0,2 mm

Balta

20kg plēves maisā

virs +10

   Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un a�rītai no vielām, kas vājina saķeri:
gružiem, putekļiem un eļļām. Lielu cementa apmetuma nelīdzenumu (> 10 mm) izlīdzināšanai
izmantojiet Weber cementa-kaļķa apmetumus, piemēram, weber ip 18. Ļo� sausu un absorbējošo
virsmu samitriniet vai nogruntējiet ar grun� weber SAD-54.

    Sauso maisījumu jāsajauc �kai ar �ru istabas temperatūras ūdeni. 20kg sauso maisījumu pakāpeniski
ieber spainī ar 7,0-7,2l ūdens.  Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts. Maisīšanu jāveic ar mikseri
2-3 minūtes, līdz �ek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam
maisījums apmēram 10 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa ar mikseri. Gatavas javas
temperatūrai jābūt virs + 10 °C.
  

Ilgs izstrādes laiks
pēc sajaukšanas
ar ūdeni

Viegli slīpējama

    Žūšanas laiks
24-48 stundas atkarībā no slāņa biezuma
un vides gaisa mitruma un temperatūras

    24 mēneši no ražošanas datuma

Ilgs izstrādes laiks

   Špakteles adhēziju un nodilumizturību var uzlabot aizvietojot 10% ūdens ar grun� weber.vetonit MD16.

Pamatne

   Īpaši rekomendējam izmantot weber LR Fine ģipškartona špaktelēšanai, rekomendējamais
slāņa biezums 1mm.

Javas sagatavošana

   Javas izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni ir 24 stundas. Uzglabājot javu hermē�ski slēgtā traukā tā
būs piemērota izstrādei 3-4 dienu laikā..

Špaktelēšana
   Ļo� sausu un absorbējošo virsmu samitriniet vai nogruntējiet ar grun� weber SAD-54.

   Weber LR Fine iestrādā ar špakteļlāps�ņu vai mehāniski ar apmetuma mašīnu vai smidzinātāju
līdz 3 mm biezā kārtā. Iestrādājot špakteli mehāniski jāņem vērā, ka izsmidzinātu javu jānolīdzina
10-20 minūšu laikā. Lieko špakteles masu pēc nolīdzināšanas var pievienot atpakaļ smidzinātāja traukā
un izmantot vēlreiz. Špaktele weber LR Fine piemērota arī faktūras veidošanai. 

   Klājot špakteli vairākas kārtas, jāievēro, lai iepriekšējā kārta būtu pilnībā nožuvusi un cieta.

Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē. Slīpēšanai jāizmanto P120-P180 smilšpapīru. Uzreiz pēc darba instrumentus nomazgāt ar ūdeni.

Pēcapstrāde
   weber LR Fine virsmu var atstāt bez pārklāšanas ar apdares materiāliem piemēram uz gries�em. Nošpaktelēta virsma paliek balta.
Tāpat weber LR Fine virsmu var krāsot vai aplīmēt ar tapetēm.

Ierobežojumi
   Špakteļmasas un vides temperatūra iestrādes un žūšanas laikā jābūt virs +10 °C.

   Špaktele weber LR Fine nav piemērota grīdu špaktelēšanai vai kā flīzēšanas pamatne. Špaktele nav piemērota telpām un zonām ar paaugs�nātu mitrumu,
piemēram vannas istabas, saunas, pir�s, virtuves. Uz ģipškartona virsmām weber LR Fine nav piemērota šuvju aizpildīšanai, rekomendējam aizpildīt šuves
ar špakteli weber JS.

Darba drošība
   Veicot špaktelēšanas darbus rekomendējam izmantot personiskās aizsardzības līdzekļus: cimdus, aizsargbrilles, respiratoru.
   Putekļi kairina acis, elpošanas sistēmu un ādu. Izvairī�es no putekļu ieelpošanas. Ādas kairinājuma gadījumā nekavējo�es nomazgāt ar siltu ziepjūdeni.
Ja java vai putekļi nokļūst acīs, nekavējo�es skalot ar lielu ūdens daudzumu un vajadzības gadījumā konsultējie�es ar ārstu.

Lieliski
slīpējams

    Patēriņš 1,2 kg/m2/1mm

    Krāsa

    Kārtas biezums     0-3mm, rekomendējamais biezums līdz 1mm

    Pievienojamais ūdens daudzums     7,0-7,2litri/20 kg
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