
weber.xerm 844
 2-komponentu hidroizolācija un flīžu līme

weber.tec 844 ir ļo� elas�gs, ātri iestrādājams, 2 komponentu hidroizolācijas un flīžu pielīmēšanas
risinājums. Pēc sacietēšanas produkts ir ūdensizturīgs, sala izturīgs, izturīgs pret sulfā�em, izturīgs
pret UV starojumu un novecošanu. Tas ir piemērots hidroizolācijai zem keramikas flīzēm un plātnēm
vannas istabās, mitrās telpās, balkonos un peldēšanās baseinos. Kā hidroizolācijas materiāls un flīžu
līme produkts sacietē ar zemu iekšējo spriegumu un minimālu plaisu risku. Neatkarīgi no laika
apstākļiem, weber.xerm 844 ātri sacietē, nodrošinot maksimālu drošību pret mitruma bojājumiem
konstrukcijās, kas pakļautas lielām ūdens slodzēm.
Produktu var iestrādāt pat uz svaigā grīdas līdzinātāja kārtas jau 3. dienā pēc to uzklāšanas. 
weber.tec 844 īpaši piemerots balkoniem un terasēm, dušas telpām un virsmām, kuras atrodas zem
ūdens pastāvīgi vai kā atdalīšanas membrāna uz kri�skām pamatnēm.

 
Zema kapilaritāte 

 
C1 E/S2 klase saskaņā ar standartu EN 12004

   weber.xerm 844 var iestrādāt uz vecie keramikas pārklājumiem: izmantojiet grun� weber.prim 803.
Pārbaudiet adekvātu flīžu saķeri ar pamatni.

 
Ar oficiāliem pārbaudes ser�fikā�em un aps�prinājumu 
Ļo� elas�ga un ūdensnecaurlaidīga

Pamatnes sagatavošana
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Produkta priekšrocības

Ļoti elastīgs

Sala izturīgs

Ūdensizturīgs

Izturīgs pret
UV starojumu

 
 
No laika apstākļiem neatkarīga žūšana, iestrāde pie pazeminātas temperatūras

Flīzētu virsmu var slogot un iestrādāt šuvotājujau pēc 4 stundām

Hidroizolācija un flīžu līme vienā produktā

Samazina sabrukšanas un sala bojājumu risku

Grīdām un sienām, kurām ir liela ūdens slodze

   Alumīnija, vara un cinka pamatnes: a�aukojiet un pārklājiet ar 2-comp. šķīdinātāju nesaturošo
epoksīda grun� weber.tec 827 S un pārberiet kvarca smil�m (0,7 -1,2 mm). Pēc sacietēšanas
(24 stundas) noņem lieko smil�s un uzklājiet weber.xerm 844.

   Visu citu metālu pamatnes a�aukojiet un �eši pielietojiet weber.xerm 844.

   Pamatnes sagatavošana jāpielāgo konkrē�em darba vietas apstākļiem.

Iestrāde
  weber.xerm 844 iepakojumā atradīsiet atsevišķie iepakotus A un B sajaukšanas komponentus,
šķidrums un pulveris. A un B sastāvdaļas vienmēr sajauciet a�ecība 1: 1, nedaliet iepakojumus.
Komponentus sajauc ar mikseri, līdz iegūst homogēnu javu. Maisīšanas laiks 2 -3 minūtes.

Izmantošana kā hidroizolācijas slānis

   Stūriem, izplešanās savienojumiem un kus�bu savienojumiem vispirms ir jāiestrādā elas�ga
blīvējuma lenta weber.tec 828, kura ir iespiestā svaigi uzklātajā weber.xerm 844.

   Pirms hidroizolācijas uzklājiet ar špakteļlāps�ņuļo� plānu ar plānu skrāpējumu slāni ar
weber.xerm 844 (patēriņš apm. 0,5 kg / m²), tas darbojas kā saķeres slānis, lai nepieļautu burbuļu
veidošanos uz porainām virsmām.

   Veicot hidroizolācijas slāni ir nepieciešamas 2 materiāla kārtās. weber.xerm 844 vienmērīgi uzklāj
ar gludināšanas špakteļlāps�ņu, lai virsma būtu pilnīgi noslēgta. Otrais slānis �ek uzklāts, kad
iepriekšējais vairs nevar �kt bojāts. Hidroizolācijas slāņa kopējais biezums jābūt vismaz 2mm.

   Iestrādāt materiālu vienā slāni ir atļauts ja flīžu pielīmēšanu veiks ar weber.xerm 844.

Izmantošana kā flīžu līme

   Ļaujiet hidroizolācijas slānim izžūt 4 stundas pirms weber.xerm 844 uzklāšanas kā flīžu līme.

   Iestrādājiet materiālu kā flīžu līmi 45°-60°leņķī ar parasto zobaino špakteļlāps�ņu, kura ir
piemērota keramiskās flīžu �pam.

   Vispirms uz pamatnes uzklājiet plānu weber.xerm844 kontakta kārtu ar izlīdzinošo lāps�ņu.

   Vienmēr uzklājiet weber.xerm 844 gan uz pamatnes gan uz flīzēm iestrādājot materiālu uz balkonos
un peldbaseinos. 

  Ja flīzes pielīmē pie ārējām virsmām, maksimālais flīzes izmērs nedrīkst pārsniegt apm. 60 x 60 cm.

  Lai pielīmētu flīzes uz sienas, weber.xerm 844 konsistence jāpielāgo, pievienojot kvarca smil�s
(0,1-0,5 mm) sajaukšanas a�ecība 2: 1 pēc svara (maksimāli 1:1).

   Svaigi javas atlikumi jāno�ra no virsmas ar mitru sūkli. Tīriet instrumentus ar ūdeni tūlīt pēc darba
pabeigšanas, atlikušos sacietējošus traipus var no�rīt �kai mehāniski.

 Ļaujiet flīžu līmei nožūt vismaz 6 stundas,  pēc tam var veikt flīžu šuvotājaiestrādi.

20

10 30

0 40

Gridām un
sienām ar 
lielu ūdens
noslodzi 

Ātri
cietiejošs



www.lv.weber

  Nelietojiet materiālu uz sasaldētām pamatnēm, vai augstā temperatūrā (virs + 30°C).

Pielietojuma ierobežojumi

   Visas šajā datu lapā minētās īpašības ir spēkā ar vides temperatūru +23 °C, bez caurvēja un rela�vā mitruma 50%.
   Svaigais hidroizolācijas slānis ir jāaizsargā no �ešiem saules stariem, sala un lietus.
   Hidroizolācija nav piemērota �ešai lietošanai, kā nobeigum apdares materiāls. Izmantojiet �kai kopā ar piemērotu
nobeiguma apdari: flīzes, dabīgie akmeņi vai kā atdalīšanas membrāna zem betona grīdām.

Svaigu produktu var no�rīt ar ūdeni,
sacietējošo �kai mehāniski

PVC spainis 18 kg (3 gab. 3kg A komponents pulveris +
3. gab 3kg B komponents šķidrums)

    Patēriņš

    Iestrādes temperatūra

    apmēram 45 minūtes

hidroizolācijai (2 mm kārtā)

flīžu līmei 

apmēram 2,5 kg/m²

apmēram 2,6 kg/m²
(strādājot ar 10 mm zobaino ķelli)

Žūšanas
laiks

apmēram 4 stundas

    +3°...+30°C

    Tīrīšana

Iestrādes laiks pēc komponentu sajaukšanas

Gaidīšanas laiks starp katru slāni

līdz vieglai pārstaigāšanai

līdz šuvotāja iestrādei 

Temperatūras izturība pēc žūšanas 

apmēram 6 stundas

    apmēram 90 minūtes

    -20°...+70°C

PVC spainis 6 kg (1 gab. 3kg A komponents pulveris +
1 gab. 3kg B komponents šķidrums)
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