Nobeiguma špaktele sausām telpām

weber LR+

Populārākie
produkt i

Baltā špaktele sienu un griestu nobeiguma izlīdzināšanai plānā kārtā pirms
krāsošanas vai tapešu līmēšanas. Piemērota ģipškartonam un pamatnēm,
kas apmestas ar cementa vai ģipša bāzes apmetumiem.
Iepakojums: 2 kg, 5 kg un 20 kg. Patēriņš: 1,2 kg/m2/mm. (Lai nošpaktelētu sienas un griestus 20 m2 telpai nepieciešami apmēram pieci 20 kg iepakojumi.)

Nobeiguma špaktele mitrām telpām

weber VH
Nobeiguma špaktele uz cementa bāzes gan mitrām un sausām telpām, gan
āra darbiem. Mitruma un sala izturīga. Piemērota ģipškartonam un cementa
bāzes pamatnēm. Nav izmantojama uz pamatnēm no ūdens neizturīgiem
materiāliem un fasāžu siltināšanas sistēmās.
Iepakojums: 2 kg, 5 kg un 20 kg. Patēriņš: 1,2 kg/m2/mm.

Elastīgā hidroizolācijas mastika
dušām, vannas istabām un tualetēm

weber.tec 822
Ļoti elastīga, šķidra polimēra hidroizolācijas mastika iekšdarbiem. Satur piedevas, kas novērš pelējuma veidošanos, sala izturīga, izstiepšanās - apmēram 310%. Piemērota ģipškartonam un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm. Der apsildāmajām grīdām. Nav izmantojama baseiniem un citām
zonām, kas atrodas zem ūdens pastāvīgi.

* mums rūp

Iepakojums: 4 kg, 8 kg un 24 kg. Patēriņš divām kārtām: 1,2 kg/m2/mm.

Sausais betons grīdām
(10-80 mm)

Universālais grīdas ātrā remonta maisījums
(0-30 mm)

weber.floor BASE 10

webervetonit 4400

Cementa maisījums grīdu izbūvei iekštelpās, pagrabos, kā arī terasēs un balkonos. Var iestrādāt apsildāmo grīdu sistēmas. Piemērots betona, akmens/
keramikas plākšņu, putupolistirola un minerālo siltumizolācijas lokšņu pamatnēm. Spiedes izturība: 20 MPa.

Ātri cietējošs būvmaisījums betona grīdu izlīdzināšanai, slīpuma veidošanai
un špaktelēšanai pirms visa veida nobeiguma pārklājumu uzstādīšanas. Var
iestrādāt uz apsildāmām pamatnēm, kā arī terasēs un balkonos. Spiedes
izturība: ≥ 30 N/mm2.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 20 kg/m2/10 mm.

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,6 kg/m2/mm.

Pašizlīdzinošais grīdas nobeiguma līdzinātājs
(4-30 mm)

Universālais ātrā remonta maisījums

weberfloor 110 fine

weber quickrep

Java betona grīdu smalkai izlīdzināšanai pirms visa veida nobeiguma pārklājuma uzstādīšanas. Var iestrādāt uz apsildāmām pamatnēm. Ilgtspējīgas
būvniecības risinājums - nodrošina telpās veselīgu mikroklimatu.

Ar polimēriem modificēta, ātri cietējoša cementa java betona grīdu un sienu
remontam iekštelpās, kā arī terasēs un balkonos. Var iestrādāt gan uz sienām, gan grīdām. Izmantojama virsmu izlīdzināšanai, slīpuma veidošanai un
špaktelēšanai pirms nobeiguma pārklājumu uzstādīšanas. Piemērota betonam un cementa bāzes pamatnēm.

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 6,8 kg/m2/4 mm.

Iepakojums: 5 kg Patēriņš: 1,6 kg/m2/mm.

Pašizlīdzinošais līdzinātājs ar šķiedrām peldošajām
un apsildāmajām grīdām (10-50 mm)

Akrila dispersijas grunts grīdas pamatnēm

weberfloor dB-põrand

webervetonit MD 16

Ar šķiedrām pastiprināta java sarežģītām grīdu konstrukcijām. Īpaši piemērota peldošajām un apsildāmajām grīdām, kam nepieciešama skaņas
izolācijas uzlabošana. Iestrādājama uz koka, ģipškartona, putupolistirola un
minerālo siltumizolācijas lokšņu, akmens/keramikas plākšņu un betona pamatnēm. Spiedes stiprības klase: C 16.

Šķīdums gruntēšanai pirms grīdas līdzinātāju, hidroizolācijas un flīžu līmju
iestrādes. Ievērojami samazina putekļu daudzumu, nostiprina pamatnes,
uzlabo izlīdzinošo maisījumu plūstamību un saķeri, novērš materiālu pārlieku ātru sacietēšanu un gaisa burbuļu veidošanos. Piemērots betonam,
cementa bāzes pamatnēm, ģipša materiāliem, koksnei, PVC un citām pamatvirsmām.

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 17 kg/m2/10 mm.

Iepakojums: 1 litrs, 3 litri un 10 litri. Patēriņš: 0,1-0,2 l/m2.

Smalkā, ātri cietējošā remontjava

Hidroizolējošā bituma remontmastika ar šķiedrām

weber S-06

weber.tec 911

Smalka cementa java sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā
arī betona pamatu izlīdzināšanai pēc veidņu noņemšanas. Piemērota betonam un cementa bāzes pamatnēm. Spiedes izturība: 20-25 MPa.

Aukstā veidā iestrādājama, plastiska, UV staru izturīga bituma mastika ar
šķiedrām. Paredzēta lokano jumta segumu salaidumu vietu, plaisu, burbuļu
hidroizolācijai un remontam, kā arī citu ēkas konstrukciju hermetizācijai. Izmantojama uz mitrām virsmām, sala izturīga. Piemērota bituma, metāla un
visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 10 kg/m2/5 mm.

Iepakojums: 1 kg, 6 kg un 14 kg. Patēriņš: 1,25 kg/m2/mm.

Ātri cietējošais betons

Hidroizolējošais bituma pārklājums-līmjava

weber S-30

weber.tec 915

Cementa java sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu izlīdzināšanai, savienojumu spraugu aizpildīšanai, vieglbetona
pagatavošanai un plākšņu liešanai. Piemērota betonam un cementa bāzes
pamatnēm. Spiedes izturība: 30 MPa.

Elastīgs, hidroizolējošs bituma maisījums bez šķīdinātājiem. Pielieto ar grunti
saskarsmē esošo konstrukciju ārējai hidroizolācijai, zem izlīdzinošās kārtas
mitrās telpās, balkonos, terasēs, kā arī EPS un XPS siltumizolācijas plākšņu
pielīmēšanai. Piemērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kā arī
veciem bituma un krāsu pārklājumiem.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 20 kg/m2/10 mm.

Iepakojums: 30 litri. Patēriņš: 4,5-5 l/m2.

Ātri cietējošā cementa bezrukuma java

Hidroizolācija pagrabiem, pamatiem
un ūdens tvertnēm

weber JB 600/3

weber.tec 930

Ātri cietējoša java stabu iebetonēšanai, bultskrūvju un margu ankerēšanai,
savienojumu spraugu aizpildīšanai un lējumiem grūti pieejamās vietās. Bezrukuma - sacietējot nesaraujas. Izturīga pret mitrumu, salu un sāls iedarbību.
Viegli plūstoša, piemērota sūknēšanai, labi aizpilda veidņus. Spiedes izturība
pēc 28 diennaktīm: 70 MPa.

Hidroizolējoša java zem zemes esošo konstrukciju aizsardzībai pret mitrumu. Pieļaujama tieša saskarsme ar dzeramo ūdeni. Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: no 25 kg iepakojuma iznāk 11-12 litri gatavās javas.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 4-6 kg/m2.

Remonta un izlīdzināšanas java

Karstumizturīgā mūrjava
(līdz +1200OC)

weber outdoor repair

weber firemortar

Ar polimēriem modificēta cementa java betona konstrukciju apmešanai un
izlīdzināšanai iekštelpās un āra darbos. Izcilas saķeres īpašības. Izstrādāta
speciāli kāpņu, kolonnu, apmaļu un cokolu remontam. Piemērota betonam
un cementa bāzes pamatnēm. Kārtas biezums apmešanai un izlīdzināšanai:
3-20 mm, plaisu un padziļinājumu vietās: līdz 50 mm.

Karstumizturīga java malkas krāšņu kurtuvju mūrēšanai no ugunsdrošajiem
(šamota) ķieģeļiem. Izstrādāta speciāli apkures krāsnīm, kamīniem, saunām
un cepeškrāsnīm. Nav piemērota dārza griliem, dedzināto māla ķieģeļu mūrēšanai un lielu plaisu aizpildei.

Iepakojums: 5 kg. Patēriņš: 4,8 kg/m2/3 mm.

Iepakojums: 5 kg un 15 kg. Patēriņš: no 5 kg iepakojuma iznāk ap 20 šamota
ķieģeļu mūrējums.

Betons dekoratīvo priekšmetu veidošanai

Karstumizturīgā remontjava
(līdz +1300OC)

weber hobby concrete

weber firerepair

Ar polimēriem modificēta, ļoti plastiska cementa java rokdarbiem. Izstrādāta
speciāli mazu un vidēji lielu betona interjera priekšmetu, dārza un citu vides objektu, skulptūru, kā arī mēbeļu veidošanai. Ātri un viegli iestrādājama,
daudzveidīgs pielietojums, plašas maisījuma konsistences variācijas, mitruma un sala izturīgs rezultāts.

Karstumizturīga java visa veida mūrētu malkas krāšņu kurtuvju remontam.
Izstrādāta speciāli plaisu un caurumu aizpildīšanai apkures krāsnīs, kamīnos,
saunās, dārza grilos un cepeškrāsnīs. Kārta: līdz 10 mm.
Iepakojums: 2 kg. Patēriņš: no 2 kg iepakojuma iznāk ap 1 litrs gatavās javas.

Iepakojums: 5 kg un 15 kg.

Mūrjava

Karstumizturīgā mūrjava
(līdz +400OC)

weber M100/600

weber Clay Mortar

Cementa mūrjava nesošo konstrukciju un starpsienu mūrēšanai no Fibo
Efekt un Fibo standarta blokiem, betona un vieglbetona blokiem vai māla
un silikāta ķieģeļiem. Spiedes izturība: 8 MPa.

Speciālā mūrjava krāšņu iekštelpu dūmvadu mūrēšanai no māla ķieģeļiem
un kamīnu apdarei. Nav piemērota atklātai saskarsmei ar uguns liesmu.
Iepakojums: 25 kg. Patēriņš iemūrētam māla ķieģelim: 0,8-1,0 kg.

Iepakojums: 25 kg un 1 tonna. Patēriņš iemūrētai vienībai: 0,7-3,2 kg.

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
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