
weber.pas 471

Gatavais siloksāna dekoratīvais apmetums fasādēm

Elas�gs, ar paaugs�nātu mehānisku noturību un teicamam mitruma atgrūdošām īpašībām polisiloksāna

bāzes dekora�vais apmetums, piemērots ekspluatācijai vidē, kur ir paaugs�nāts ne�rumu risks, t.i.

pie ceļiem, mežiem u.c. 

 Paaugs�nāta triecienizturība

Tvaiku caurlaidīgs

   Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un a�rītai no vielām, kas vājina saķeri:

gružiem, putekļiem, cementa piena un eļļām u.c.. Ja pamatne ir s�pra, taču nelīdzena, to var

izlīdzināt ar vairākiem Weber apmetuma javām, piemēram weber.therm 310, weber.therm 410, 

weber.therm plus ultra u.c.

    weber.pas 471 �ek piegādāts uz objek�em spaiņos, gatavas, tonētas javas veidā. Transportēšanas
laikā, vibrācijas dēļ ir iespējama apmetuma sadalīšanās slāņos, tāpēc ir nepieciešams rūpīgi samaisīt
apmetumu. Maisīšana jāveic ar mikseri 2-3 minūtes, maisot no spaiņa apakšas uz augšu.
  

Mitruma un ne�rumu atgrūdošs

Tonējams intensīvi tumšos toņos (tumšākais tonis NCS 8500-N)

Pamatnes sagatavošana

Javas sagatavošana

   Dekora�va apmetuma iestrādes laikā un nākamo 48 stundu laikā darba vides temperatūrai jābūt
vismaz + 2°C, rela�vais mitrums nedrīkst pārsniegt 80%. Apmesta virsma ir jāpasarga no �ešiem saules
stariem, vēja, lietus un ci�em nelabvēlīgiem laika apstākļiem.
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Darba vide

Produkta priekšrocības

Ļoti tumšie toņi
Atstarošanas 
koeficients > 5

Paaugstināta
triecienizturība

Elastīgs

Tvaiku
caurlaidīgs

Polisiloksāns

25 kg

    Patēriņš

    12 mēneši no ražošanas datuma

    Ūdens absorbcija (DIN EN 15824)

    Adhēzijas s�prība     ≥ 0.3 MPa

   1.5 mm  grauds

   2 mm  grauds

2,7 kg / m² - ap 9,3 m² / 25 kg 

3,2 kg / m² - ap 7,9 m² / 25 kg

4 kg / m² - ap 6,3 m² / 25 kg3 mm  grauds

    W3, < 0.1 kg / m² ⋅ √ h

    Žūšana pie 20°C, 65% RH     18 stundas

    Saistviela

   Pirms weber.pas 471 iestrādes, izlīdzinātu pamatni gruntē ar fasādes grun� weber.prim 403

    Maisīšanas laikā aizliegts pievienot jebkādas piedevas, tas var samazināt apmetuma adhēziju
un triecienizturību.

    weber.pas 471 klāj vienā kārtā apmēram frakcijas grauda biezumā. Uzklāšanu veic ar rokām vai
mehāniski. Tūlīt pēc apmetuma uzklāšanas to izlīdzina ar apmetuma ķelli un norīvē ar cietu
plastmasas rīvdēli, iegūstot vēlamo struktūru. Rīvēšana jāveic �kai ar sausu rīvdēli, periodiski no tā
no�rot pielipušos saistvielas sveķus. Vienas plaknes apmešanu ieteicams veikt bez pārtraukumiem.
  

Apmetuma iestrāde

    Ja nepieciešams, pēc apmetuma izžūšanas to var pārkrāsot ar weber.ton 411 AquaBalance krāsu.

Virsmas atjaunošana ar krāsu ir rekomendējama pēc 10-15 ekspluatācijas gadiem, atkarībā no vides

apstākļiem.

  

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

Izcilas saķers
īpašības

Novērš
pelējuma
veidošanos

Apmetums weber.pas 471 �ek izmantots kā nobeiguma dekora�vas apdares kārta plānkārtas

fasāžu sil�nāšanas sistēmās WeberMin, WeberTherm, Weber.therm plus ultra u.c..

Apmetuma faktūra – biezpiens, tonējams NCS toņos pēc Weber toņu kartes.
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