
Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un arītai no vielām, kas

vājina saķeri: gružiem, putekļiem, cementa piena, eļļām u.c. Stipri absorbējošas

virsmas gruntēt ar dzīļumgrunti weber SAD-54. Iestrādājot webertherm 310

Quick uz armējošo slāni, kurš ir vecāks par 2 nedēļām, pamatnes kvalitāti ir

jāpārbauda, atbrīvot virsmu no mīkstas vai bojātas javas, nepieciešamības

gadījumā apstrādāt ar rupju smilšpapīru un sagruntēt ar weber SAD-54.

Sausais maisījums jāsajauc tikai ar tīru dzeramu ūdeni ar temperatūru līdz

40°C. Pievienojamais ūdens daudzums 4,5...4,8 l/25kg. Maisīšana jāveic ar

elektrisko mikseri, līdz tiek iegūta viendabīga masa bez javas sabiezējumiem.

Pēc tam maisījumu apmēram 10 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli

jāapmaisa. Gatavas javas izstrādes laiks ir 2 stundas. Javai nedrikst pievienot

citas salizturības uzlabojošas piedevas!

webertherm 310 Quick uzklāj ar ķelli vai mehāniski ar apmetuma mašīnu slānī

līdz 10 mm. Izlīdzināšanu veic ar lineālu un pēc apžūšanas noslīpē ar putuplasta

rīvdeli.

Armēšanas slāni veido ar paņēmienu mitrs-uz-mitra. Siltumizolācijas lokšņu

armējoša slāņa biezums jābūt vismaz 5...7 mm. Iestrādājot javu uz cietām

pamatnēm, rekomendējamais slāņa biezums ir 2…10 mm vienam slānim.

Iestrādājot fasādes stiklašķiedras sietu apmetumā ir jānodrošina, lai siets ir

iestrādāts apmetuma slāņa ārējā trēšdaļā.

Minimāla vides un pamatnes temperatūra javas iestrādes laikā un 6 stundas

pēc darbu pabeigšanas jābūt ≥0°C, maksimāla temperatūra ≤+10°C. 24 stundu

laikā ir iespējama vides temperatūras pazemināšana līdz -5°C. Pēc tam

minimālas temperatūras ierobežojumu nav. 

Apmesta virsma ir jāpasarga no tiešiem saules stariem, vēja, lietus un citiem

nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Veicot darbus izmantojiet personiskās aizsardzības līdzekļus un ievērojiet

drošības rekomendācijas no produkta drošības datu lapas.

Ja armēšanas java tika iestrādāta ziemas periodā un palīka bez gala apdares

uz vairākiem mēnešiem, pirms dekoratīva apmetuma iestrādes ir jāpārbauda

apmestās virsmas stiprību, nepieciešamības gadījumā virsmu apstrādāt ar

smilšpapīru.

Iestrāde

Pamatnes sagatavošana

Javas sagatavošana

Armējošā apmetuma slāņa izveide

Darba vide

Gala apdare

weber.therm 310 Quick

Armēšanas java ar šķiedrām darbam pazeminātas

temperatūras vai paaugstināta mitruma apstākļos.

Armēšanas java webertherm 310 Quick tiek izmantota plānkārtas fasāžu

siltināšanas sistēmās (ETICS) minerālas vates un putupolistirola lokšņu armēšanai

pazeminātas temperatūras un paaugstināta mitruma apstākļos. Javu webertherm

310 Quick var izmantot arī kā izlīdzinošo apmetumu ar slāņa biezumu 2-10mm

monolīta betona, vieglbetona bloku un ķieģeļu pamatnēm. 

Izmanto serficētās ETICS sistēmās WeberTherm un WeberMin 

Pasprināta ar šķiedrām

Iestrāde pie 0 ⁰C
Bez nātriju saturošām piedevām
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Tehniskā informācija

Apmetuma gala apdari var veikt kad java ir pilnībā nožuvusi.  Gala apdarei ir

piemēroti dažādi dekoratīvie apmetumi: minerālais apmetums weber.star 224

AquaBalance, siloksāna apmetums weber.pas 471 vai silikona sveķu bāzes

dekoratīvais apmetums weber.pas 481 AquaBalance. Pirms dekoratīvā

apmetuma iestrādes armējošā apmetuma virsma ir jāgruntē ar fasādes grunti

weber.prim 403.


