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Elastīgā hidroizolācijas mastika
dušām, vannas istabām un tualetēm

Iestrāde
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Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
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Fakss: +371 67 500 044

www.e-weber.lv

Produkta priekšrocības

Tehniskā informācija

• Vienkomponenta materiāls, gatavs lietošanai

• Sala izturīga

• Ātri un viegli iestrādājama

Pozitīvās īpašības

Ļoti elastīga, šķidra polimēra hidroizolācijas mastika iekšdarbiem. Satur piedevas, kas novērš 
pelējuma veidošanos, sala izturīga, izstiepšanās - apmēram 310%. Krāsas: sarkana un pelēka.
Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm un ģipškartona plāksnēm. Der apsildāmām 
pamatnēm. Nav izmantojama baseiniem un citām zonām, kas atrodas zem ūdens pastāvīgi.

• Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gru-
žiem, putekļiem un eļļām. Visas pamatnes obligāti jāgruntē ar dziļumgrunti Weber SAD-54. Pa-
matnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +5OC.

• Weber.tec 822 ir gatava lietošanai. Uzklāšanu veic ar rullīti vai mīkstu otu. 

• Iestrādi sāk ar salaidumu vietu, stūru, šuvju un ūdens pievadcauruļu apstrādi. Papildus izman-
to blīvēšanas materiālus, ko pielīmē ar pašu mastiku. Blīvējamo materiālo savienojumu vietas 
obligāti jāveido ar pārlaidumu. Sienu/grīdas salaidumu perimetra blīvēšanai izmanto elastīgo 
stiklašķiedras auduma lentu Weber.vetonit FC, telpas iekšējos stūros Weber.vetonit IC, ārējos 
stūros Weber.vetonit OC. Ūdens pievadcaurulēm ieteicams izmantot elastīgās šķiedras auduma 
manžetes ar hidroizolējošu gumijas slāni Weber.vetonit SC, ūdens notekcaurulei (trapam) - paš-
līmējošo hidroizolācijas manžeti Weber.tec brunnsmanschett.

• Pēc kritisko punktu noblīvēšanas ar Weber.tec 822 pārklāj lielos virsmas laukumus. Mastiku klāj 
divās krusteniskās kārtās. Lai vizuāli varētu labāk atšķirt pārklātos laukumus no vēl nepārklāta-
jiem, Weber.tec 822 ir pieejama 2 krāsās. Pirmo kārtu parasti klāj sarkanā krāsā, otru - pelēkā. 
Papildus armēšanai starp kārtām iestrādā elastīgo stiklašķiedras audumu Weber.vetonit FM. 
Auduma savienojumu vietas obligāti jāveido ar pārlaidumu. Ja nobeiguma klājumam paredzēts 
izmantot mozaīkas tipa flīzes, mastika jāklāj 3 kārtās.

• Ar Weber.tec 822 pārklātu virsmu flīzē, izmantojot elastīgo flīžu līmi Weber Extra Fix. Šuvju 
aizdarei ieteicams izmantot flīžu šuvotāju Weber.vetonit DECO. Stūros, salaiduma vietās un in-
stalāciju pieslēgumos jāuzklāj silikona hermētiķis Weber.color silikon.

Saistviela sintētiskā dispersija

Krāsas sarkana un pelēka

Patēriņš 2 kārtām: apmēram 1,2 kg/m2

Žūšanas laiks
(pie +20O C)

līdz vieglai pārstaigāšanai 10-15 stundas

līdz flīzēšanai 24 stundas

Iestrādes temperatūra +5O…+25O C

Iepakojums 4 kg, 8 kg un 24 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši (sargāt no sasalšanas)

Maksimāla
aizsardzība
pret mitrumu

Ļoti elastīgs,
izstiepšanās
ap 310%

Novērš
pelējuma
veidošanos

Izcilas
saķeres
īpašības
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1 Dziļumgrunts Weber SAD-54

2 Hidroizolācijas pirmā kārta -
elastīgā hidroizolācijas mastika dušām, vannas
istabām un tualetēm Weber.tec 822 (sarkanā krāsā)

3 Armējums grīdas plaknei -
elastīgais stiklašķiedras audums Weber.vetonit FM

4 Blīvējums sienu/grīdu salaiduma perimetram -
elastīgā stiklašķiedras auduma lenta Weber.vetonit FC,
telpas iekšējos stūros Weber.vetonit IC, ārējos stūros Weber.vetonit OC

5 Blīvējums ūdens pievadcaurulēm -
elastīgās šķiedras auduma manžetes ar hidroizolējošu gumijas slāni Weber.vetonit SC

6 Blīvējums ūdens notekcaurulei (trapam) -
pašlīmējošā hidroizolācijas manžete Weber.tec brunnsmanschett

7 Hidroizolācijas otrā kārta - elastīgā hidroizolācijas mastika dušām, vannas istabām un tualetēm Weber.tec 822 (pelēkā krāsā)

8 Elastīgā flīžu līme Weber Extra Fix

9 Ūdens notekcaurules (trapa) nodedzošais vāks

10 Flīzes

11 Flīžu šuvotājs Weber.vetonit DECO (30 krāsu toņi),
stūros, salaiduma vietās un instalāciju pieslēgumos silikona hermētiķis Weber.color silikon (30 krāsu toņi + caurspīdīgs)
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