
weber.therm plus ultra

Cementa java ar šķiedrām siltumizolācijas lokšņu
pielīmēšanai un armēšanai

Elas�ga, tvaiku caurlaidīga, pas�prināta ar šķiedrām līmēšanas un armēšanas java izstrādāta
speciāli fenola putu (PF) siltumizolācijas lokšņu Kingspan Kooltherm K5 pielīmēšanai un
armējošā slāņa izveidei fasāžu sil�nāšanas sistēmā weber.therm plus ultra. Maisījums satur
kapilārā mitruma absorbējošus piemaisījumus, lai fasādes virsma ātrāk nožūst pēc nokrišņu
un mitruma iedarbības. 

 Izstrādāta speciāli fenola putu (PF) siltumizolācijas pielīmēšanai un armēšanai 

Tvaiku caurlaidīga

   Armējošā līmjava weber.therm plus ultra ir izstrādāta speciāli lai pielīmētu apmetuma fasādes
siltumizolācijas plāksnes Kingspan Kooltherm K5  prak�ski pie jebkuras minerālas pamatnes,
piemēram, keramzīta blokiem, gāzbetona blokiem, monolīta betona, ķieģeļiem, u�. Pamatnei ir
jābūt stabilai, izlīdzinātai un a�rītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem, cementa
piena, eļļām u.c. Absorbējošās pamatnes gruntē ar dziļu gruntējumu weber.prim 400 Tiefgrund.

    Sausais maisījums jāsajauc �kai ar �ru dzeramu ūdeni. Pievienojamais ūdens daudzums 8 l/30kg.
Maisīšana jāveic ar mikseri, līdz �ek iegūta viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam
maisījums apmēram 10 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa. Gatavas javas izstrādes
laiks ir 2 stundas.
  

Pas�prināta ar šķiedrām

Iestrādājama ar rokām vai mehāniski

   Pielīmējot siltumizolācijas loksnes Kooltherm K5 pie līdzenas pamatnes, armējošo līmjavu
weber.therm plus ultra uzklāj uz siltumizolācijas loksni ar zobaino ķelli 10x12mm visā loksnes pla�bā.
Ja siltumizolācijas loksnes pielīmē pie nelīdzenas pamatnes, tad līmjavu uzklāj ar 3-4 javas pikām,
apmēram 5cm no loksnes malām. Šajā gadījumā līmjavai jāpārklāj vismaz 60% no loksnes un
pamatnes pla�bas, ja loksni pielīmē pie pamatnes un uzreiz noņem.

Pamatnes sagatavošana

Javas sagatavošana

   Apmetuma iestrādes laikā un nākamo 48 stundu laikā darba vides temperatūrai jābūt vismaz + 5°C.

Siltumizolācijas pielīmēšana un armējošā slāņa izveide

www.lv.weber

   Armējošo slāni uz Kooltherm K5 siltumizolācijas loksnēm veido ar diviem piegājieniem. Vispirms javu
weber.therm plus ulrta uzliek uz loksnēm ar  rokām vai mehāniski 2-3mm biezā slānī, uzreiz svaigajā
javā iestrādājot s�klašķiedras sietu (>160 gr/m²). Sietam jāveido vismaz 10cm pārlaidumu. Sietu var
novietot gan horizontāli, gan ver�kāli. Kad siets ir iestrādāts, uzklāj vēl vienu izlīdzinošo kārtu ar javu
weber.therm plus ultra ar biezumu 2mm. Kopējais armējošā slāņa biezums jābūt vismaz 5mm. 

Darba vide

   Veicot darbus rekomendējam izmantot personiskās aizsardzības līdzekļus un ievērojiet drošības
rekomendācijas no produkta drošības datu lapas.

Produkta priekšrocības

Pastaprināts
ar šķiedrām

Elastīgs

Kooltherm K5
siltumizolācijas
lokšņu
pielīmēšanai
un apmēšanai

Iestrādājams
ar rokām
vai mehāniski

 Izmanto ser�ficētā sistēmā weber.therm plus ultra (ETA-07/0258) 

W2

30 kg

    Patēriņš

    12 mēneši no ražošanas datuma

    Ūdens tvaika difūzijas pretes�ba μ

    S�prības klase     CS IV

    Pievienojamais ūdens daudzums     8 litri/30kg

   Kooltherm k5 pielīmēšanai  

   armēšanas slāņa izveidei

5 kg/m²

7-8 kg/m²

Kārtas
biezums

5-8 mm
armējošā slāņa izveidei fasāžu
sistēmā weber.therm plus ultra 

    ≤ 25

    Ūdens absorbcijas koeficients W     < 0.5 kg / m² · √h

    Kapilārā ūdens absorbcija
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