
Sajaukšana
Vienu maisu (25 kg) sausā maisījuma sajauc ar 4,5-5,5 litriem

tīra ūdens. Strādājot pie mīnus grādiem, maisījuma sajaukšanai

nepieciešams izmantot siltu ūdeni (līdz +40°C).Maisīšanas laiks ar

mikseri ir 2-3 minūtes. Izlietošanas laiks ir apm. 3 stundas pēc

sajaukšanas ar ūdeni.

Par produktu
Cementa bāzes speciālā līme fasādes siltināšanas sistēmam

WeberMin un WeberTherm, MW un EPS izolācijas plākšņu

pielīmēšanai gan vasaras, gan ziemas apstākļos (līdz -10 °C).

Iestrādes veids 
• Ar rokām

• Mehāniski

Darba instrukcijas
Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai jums ir pareizais

produkts. Līmjavas uzklāšanas metode ir atkarīga no pamatnes

līdzenuma. Vislabākā metode ir pirms līmēšanas izlīdzināt

pamatni, lai siltumizolācijas lokšņu virsmas būtu vienā līmenī. 

 
Kas jāzina pirms iestrādes
Lai iegūtu labu darba rezultātu saskaņā ar plānu,

rekomendējam piesaistīt apmešanas darbiem pieredzējušo

būvuzņēmēju. Ja nepieciešams, Weber konsultants palīdzēs

jums ar informāciju par šo produktu. 

Pielietojums
Piemerots izolācijas plākšņu pielīmēšanai gan vasaras, gan

ziemas apstākļos (līdz -10 °C), var iestrādāt ar rokām vai

mehāniski.

Pamatne
Pamatnei jābūt stabilai un attīrītai no vielām, kas mazina

saķeri, krāsas un putekļiem. Pamatne nedrīkst būt sasalusi vai

sniegota. Pamatnes nelīdzenumus līdz 30 mm ir jāsalabo vai

jāizlīdzina ar šo pašu javu vai citu cementa bāzes apmetumu.

Lielāku nelīdzenumu vai bojājumi labošana jābūt uzrādītai

projekta plānos. Pielīmēšanai ir jāizmanto tikai ar siltināšanas

sistēmas turētāju apstiprinātu siltumizolācijas materiālu.

Pirms izolācijas ir jāaizsargā uzstādīšanas koka, stikla un

metāla virsmas.

Pamatnes veids
• Betons

• Vieglbetons 

• Bloku pamatnes

Tehniskā informācija

Atruna
Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu

lapā. Produkta uzglabāšana, pārstrāde, izmantošana ar

citiem produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi

ir ārpus Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.

Līdzena pamatne (nelīdzenums max. 10 mm):

Līmjava tiek uzklāta uz visas siltumizolācijas loksnes virsmas

ar tērauda špakteļlāpstiņu un tiek izķemmēts ar zobaino

špakteļlāpstiņu (robojuma izmēri 12 x 12 mm).

Nelīdzena pamatne (nelīdzenums virs 10 mm):

Līmēšana tiek veikta, uzklājot līmēšanas apmetumu

siltumizolācijas lokšņu malās pa perimetru, kā arī 3-6 vietās

loksnes centrā. Pielīmējot jāpārliecinās, ka uz ārējām loksnes

malām nav apmetuma.

Siltumizolācijas loksnes tiek piespiestas pie pamatnes un

viena pie otrās. Lokšņu šuvēs nedrīkst būt pārplūstošs

apmetums. Ar līmjavu  jānodrošina saķeri starp loksni un

pamatni, saķeres laukumam jābūt vismaz 40% no loksnes

izmēra. Izolācijas plākšņu saķeri nodrošina arī sistēmā

iekļautie stiprinājumi. Projektā jāiekļauj apraksts par dībeļu

uzstādīšanu (ar kādiem izmēriem, gab / m²). Zemākā

pieļaujamā dībeļu shēmā ir paredzēti 4 dībeļi uz m²,blīvākais

variants ir 14 dībeļi uz m². Dībeļi tiek uzstādīti pēc līmes

maisījuma sacietēšanas (pēc 24-48 stundām).

Saistviela

apm. 4-5 kg/m²

Rekomendējama

iestrādes iekārta

Patēriņš

Pievienojamais

ūdens daudzums

• Vasaras un ziemas siltumizolācijas līmjava darbam pie

temperatūras līdz -10 °C.

• Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni apm. 3 stundas.

• Viegli iestrādāt
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Pildviela

Piedevas

Uguns klase

4.5-5.5 l/25 kg

Cements un polimēri

Smiltis ar frakciju 0-1mm, drupināts kaļķakmens

Piedevas adhēzijas un laikapstākļu pretestības

uzlabošanai

A2, Nedegošs (EN 13501-1)

Stators 50/7R vai Ü356-0.75, 20-50 bar,

armēta šļūtene max. 60 m.

Derīguma termiņš
12 mēneši no ražošanas datuma, neatvērtā

iepakojumā, sausā vietā

Iepakojums 25 kg

EAN kods 6415910035402

Sertifikācija CE


