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Tehniskā informācija
Patēriņš Ar šuves platumu 15 mm, dziļumu 10-12 mm, 

flīžu izmēriem 250×65×15 mm, patēriņš ir apm. 
7 kg/m²

Frakcijas (grauda) lielums Līdz 1 mm

Pievienojamais ūdens 
daudzums

2,75-3,5 l

Iestrādes temperatūra +5°...+25°C

Saistviela Cements

Sastāvs Cements, dabiskās smiltis; modificējošās 
piedevas, trasa piedevas.

Spiedes stiprība pēc 28 
dienām

M10 klase

Derīguma termiņš 12 mēneši no izgatavošanas datuma (sausās 
telpās, oriģinālajos iepakojumos)

Iepakojums 25 kg papīra maiss

Sertifikācija CE

• Maisījumā tiek izmantota īpaša trasa piedeva, kas 
samazina krāsas izmaiņas un balto plankumu rašan-
os.

• Ražošanā tiek izmantoti neorganiski neizbalējošie 
pigmenti.

• Izturīgs pret salu, lietus un saules iedarbību.
• Ļoti laba saķere ar virsmu.
• Ūdens tvaiku caurlaidīgs.
• Paredzēts iekštelpu un āra darbiem.
• 5 krāsas

Apraksts
weber.mix RM - krāsainais cementa maisījums šuvošanai, ar 
trasa piedevu, gatavs lietošanai, sajaucot ar ūdeni. Paredzēts 
sienu, kamīnu, skursteņu, arku, velvju, žogu un citu elementu, 
kas mūrēti no klinkera, keramiskajiem, silikāta ķieģeļiem, kā 
arī bloku, betona apdares šuvju šuvošanai. Piemērots fasāžu 
flīžu, dabiskā un mākslīgā akmens flīžu, ar rokām izgatavotu 
flīžu šuvju aizpildīšana, maksimālais šuves biezums 20mm. 
Maisījumā ir trasa piedeva, kas samazina krāsas izmaiņas un 
balto plankumu rašanos. Sastāvā tiek izmantoti neorganiskie 
pigmenti, tāpēc krāsa neizbalē un saglabā izturību. Izturīgs 
pret aukstumu, lietus un saules iedarbību, ļoti laba saķere ar 
virsmu, ūdens tvaiku caurlaidīgs, paredzēts iekštelpām un āra 
darbiem. Neizmantot kā mūrjavu ķieģeļiem.

Pielietojums
Paredzēts sienu, kamīnu, skursteņu, arku, velvju, žogu un 
citu elementu, kas mūrēti no klinkera, keramiskajiem, silikāta 
ķieģeļiem, kā arī bloku, betona apdares šuvju šuvošanai. 
Piemērots fasāžu flīžu, dabiskā un mākslīgā akmens flīžu, ar 
rokām izgatavotu flīžu šuvju aizpildīšana, maksimālais šuves 
biezums 20mm. Maisījumā ir trasa piedeva, kas samazina 
krāsas izmaiņas un balto plankumu rašanos. Sastāvā tiek 
izmantoti neorganiskie pigmenti, tāpēc krāsa neizbalē un 
saglabā izturību. Izturīgs pret aukstumu, lietus un saules 
iedarbību, ļoti laba saķere ar virsmu, ūdens tvaiku caurlaidīgs, 
paredzēts iekštelpām un āra darbiem. Nav izmantojams, kā 
mūrjava ķieģeļiem.        

Sagatavošana
Šuvošanu veic, kad pilnībā izžuvusi mūrjava, ne agrāk kā 2 
nedēļas pēc mūrēšanas darbu veikšanas vai vismaz 3 dienas 
pēc fasādes apdares flīžu līmēšanas. Šuvēm un ķieģeļiem ir 
jābūt tīriem un sausiem, bez javas atlikumiem. Ieteicamais 
šuvju dziļums - 12–15 mm.  

Sajaukšana
2,75-3,5 l tīra, vēsa ūdenī pievieno 25 kg sauso maisījumu 
un maisa līdz tiek iegūta viendabīga masa. Maisīšanu veic ar 
elektrisko maisītāju vai betona maisītāju (3-4 min.). Nelielus 
daudzumus var sajaukt ar rokām. Samaisīto masu atstāj uz 
10 min, lai sabriest un tad atkārtoti samaisa. Lai izvairītos 
no krāsu maisījuma toņu izmaiņām, sajaucot, ļoti uzmanīgi 
jādozē ūdens. Pārmērīgs ūdens daudzums palielina maisīju-
ma saraušanos un samazina izturību, padara gaišāku krāsu 
toni. Sagatavotais maisījums jāizstrādā 2 stundu laikā. Pirms 
porainu un ļoti absorbējošu ķieģeļu un citu elementu šuvoša-
nas veiciet testus būvlaukumā, lai novērstu produkta nokrāsu 
dažādošanos. Piezīme: maisījumam ir aizliegts pievienot 
papildu piedevas (piemēram, piedevas pret salu u. tml.)

Iestrāde
Ieteicamie šuvju izmēri - ne mazāki kā 10 × 10 mm un ne 
vairāk kā 20 × 20 mm. Šuvošanas darbi ir jāveic no augšas uz 
leju, daļēji sausā veidā. Javu no speciālās šuvju lāpstiņas ar 
špakteļlāpstu iestrādā neaizpildītās šuvēs un sablīvē. Šuvoto 
virsmu notīra ar suku, neskalot ar ūdeni. Šuvotāja tonis pēc 
maisījuma izžūšanas var mainīties. Optimāla apkārtējās vides 
un virsmas temperatūrai darba laikā un turpmāko 7 dienu 
laikā jābūt no +10 °C līdz +25 °C. Šuvotā virsma ir jāpasargā no 
lietus, rasas, stipra vēja un tiešiem saules stariem. Pārklājot 
virsmu, ir jānodrošina ventilācijas iespēja. Izmantojot līdzekļus 
fasādes impregnēšanai, darbs jāveic ne agrāk kā 30 die-
nas pēc šuvošanas darbu pabeigšanas. Atkarībā no darba 
izpildes metodes un apstākļiem maisījuma krāsa var nedaudz 
atšķirties salīdzinājumā ar sniegto paraugu. Tas nav produk-
ta trūkums. Mēs iesakām šuvot atsevišķu virsmas daļu ar 
maisījumu no vienas un tās pašas ražošanas sērijas (tas pats 
ražošanas datums) tādos pašos apstākļos un tādā pašā veidā.
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Svarīgi ievērot
Darbi jāveic saskaņā ar vispārēji piemērojamiem būvniecī-
bas noteikumiem, darba drošības un higiēnas noteikumiem. 
Izmantotie instrumenti un trauki pēc darba pabeigšanas ne-
kavējoties jānomazgā ar ūdeni. Visi traipi no būvelementiem 
un apģērbiem nekavējoties rūpīgi jānomazgā ar tīru ūdeni. 
Sargāt acis un ādu, ja maisījums nonāk saskarē ar acīm, rūpīgi 
izskalot ar tīru ūdeni un meklēt medicīnisko palīdzību.          

Pārstrāde
Lai iegūtu informāciju par materiālu atkritumiem un iepakoju-
miem, lūdzu, apmeklējiet vietējo weber majas lapu.

Atruna
Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu 
lapā. Produktu glabāšana, pārstrāde, izmantošana ar citiem 
produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi ir ārpus 
Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.

 


