
Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām,

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

absorbējošas virsmas gruntēt ar dzīļumgrunti weber SAD-54. Strādājot

sausos un siltos apstākļos, pirms maisījuma uzklāšanas ieteicams

samitrināt pamatni. Līmējot izolāciju pie sienas, pamatnei jābūt pietiekami

līdzenai, lai līmjavas biezums nepārsniegtu 20 mm.  EPS izolācijai jābūt

pietiekami stabilai, lai novērstu plaisas, kas rodas no turpmākās izolācijas

saraušanās.

Sausais maisījums jāsajauc tikai ar tīru dzeramu ūdeni. Pievienojamais

ūdens daudzums 5...5,5 l/25kg. Maisīšana jāveic ar 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.

Siltumizolācijas loksnes var pielīmēt ar diviem paņēmieniem: līmjava

jāuzklāj uz plākšņu aizmugures vismaz 10 mm biezā kārtā pa perimetru + 3

plaukstas izmēra punktos plāksnes vidū (javas un pamatnes saķeres

laukumam jābūt vismaz 40%), vai arī uklāt līmjavu pa visu plāksni. Javas

kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 20mm.

Turklāt izolācijas plāksnes tiek mehāniski piestiprinātas ar dībeļiem.

Projektā jāiekļauj siltumizolācijas dībeļu uzstādīšanas shemu (veids,

gab/m²), no 4 līdz 14 dībeļiem uz m2. Dībeļi tiek uzstādīti pēc līmes

maisījuma sacietēšanas (pēc 24-48 stundām).

Līmjavas iestrādes laikā un nākamo 48 stundu laikā darba vides

temperatūrai jābūt vismaz + 5°C, relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 80%.

Apmetumu weber.therm 305 var iestrādāt temperatūrā +5...+30˚C. 

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.

Iestrāde

Pamatnes sagatavošana

Javas sagatavošana

Siltumizolācijas lokšņu pielīmēšana

Darba vide

weber.therm 305

Cementa bāzes java EPS un XPS siltumizolācijas lokšņu

pielīmēšanai

Līmēšanas java webertherm 305 tiek izmantota plānkārtas fasāžu siltināšanas

sistēmās (ETICS) EPS un XPS siltumizolācijas lokšņu pielīmēšanai. Javu

weber.therm 305 var izmantot arī kā izlīdzinošo apmetumu ar slāņa biezumu

3-20mm uz monolīta betona, vieglbetona blokiem, ķieģeļiem un uz citām

minerālām pamatnēm. 

Izmanto serficētās ETICS sistēmās WeberTherm un WeberMin 

Ar labu saķeres spēju, 

Plastiska, žūstot neplaisā

Ar piedevām pret ūdens kapilāras absorbcijas

Pozitīvās īpašības
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Produkta priekšrocības

EPS un XPS

lokšņu

pielīmēšanai

Virsmu

apmešanai

līdz 20mm

Elastīgs

Sala noturīgs

Ūdensnoturīgs
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