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Ar polimēriem modificēta, ļoti šķidras konsistences cementa java saķeres uzlabošanai un tērauda 
armatūras aizsardzībai pret koroziju. Īpaši paredzēta sala un ķīmisku vielu ietekmei pakļautu, 
korodētu struktūru remontam ceļu, tiltu un ostu būvēs.  Piemērota betonam un visa veida mine-
rālas izcelsmes pamatnēm, kas apmestas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes.

Iestrāde

Tehniskā informācija

• Apstrādājamai betona pamatnei ir jābūt stabilai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gru-
žiem, putekļiem un eļļām. No armatūras stieņiem betons ir jānoņem apmēram 300 mm gare-
niskajā virzienā uz abām pusēm no korodētās vietas. Pēdējo betona slāni ieteicams noņemt ar 
ūdens vai smilšu pūšanas metodi, jo mehāniska atskaldīšana var sabojāt konstrukciju. Svarīgi, 
lai armatūra būtu atsegta no visām pusēm, arī no aizmugures. Tēraudam ir jābūt attīrītam Sa 2 
vai St 2 klases līmenī. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā un 3 dienas pēc iestrādes 
jābūt virs +5OC.

• Sauso maisījumu jāsajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas 
samazina materiāla saķeres īpašības. Ūdens temperatūra ir jāizvēlās tā, lai gatavās javas tempe-
ratūra būtu virs +10OC. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, 
viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina 
un vēlreiz viegli jāapmaisa. No viena 5 kg iepakojuma sanāk apmēram 3 litri gatavās javas.

• Ja Weber REP 05 izmanto adhēzijas uzlabošanai, tad betona pamatni jāsamitrina un javu ar bir-
sti vienā kārtā pamatīgi jāierīvē virsmas struktūrā. Pēc tam izmantotās remontjavas, piemēram, 
Weber.vetonit REP 25 vai REP 45, klāj nekavējoties uz vēl nenožuvušā Weber REP 05 slāņa pēc 
principa ‘‘slapjš uz slapja’’.

• Ja Weber REP 05 izmanto tērauda aizsardzībai, tad armatūrai pēc attīrīšanas jāļauj nožūt. Javu 
jāuzklāj ar otu divās kārtās. Otro javas kārtu var klāt tikai pēc pirmās kārtas nožūšanas (pēc 4 līdz 
24 stundām, atkarībā no apstākļiem). Rezultātā armatūrai ir jābūt pilnībā pārklātai no visām pu-
sēm. Pēc tam izmantotās remontjavas klāj nekavējoties uz vēl nenožuvušās Weber REP 05 otrās 
kārtas pēc principa ‘‘slapjš uz slapja’’.

• Tā kā Weber REP 05 ir ļoti šķidrā konsistencē, iestrādes laikā iespējamas šļakatas, ko nepiecie-
šams uzreiz ar birsti ierīvēt pamatnē. Izžuvušus notecējumus jānotīra mehāniski.

• Ātri un viegli iestrādājama

Pozitīvās īpašības

Krāsa pelēka

Saķeres stiprība
pēc 28 dienām

ar betonu > 1,5 MPa

ar tēraudu > 2 MPa

Kārtas biezums apmēram 1 mm

Frakcijas (grauda) lielums 0 - 0,5 mm

Patēriņš
uz betona 3 - 4 kg/m2

uz tērauda apmēram 0,1 kg uz vienu Ø 10 mm tērauda 
stieņa tekošo metru

Pievienojamais ūdens daudzums 1,25-1,5 litri / 5 kg (25-30% no sausā svara)

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni apmēram 1 stunda

Cietēšanas laiks 4 - 24 stundas

Iestrādes temperatūra +5O…+30O C

Iepakojums 5 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši

Korodētu
betona
struktūru
remontam

Izcilas
saķeres
īpašības


