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Tehniskā informācija
Ieteicamais kārtas biezums šuvēm - aptuveni 5 mm rievu aizpildīšanai un 

izlīdzināšanai - 2-10 mm

Pievienojamais ūdens 
daudzums

2,5-3 litri /25 kg

Iestrādes temperatūra +5°…+30°C

Cietēšanas laiks līdz vieglai pārstaigāšanai un nākamās kārtas 
iestrādei - 1 stunda līdz nākamo materiālu 
iestrādei - 1-2 stundas

Saistviela cements

Spiedes stiprība > 25 Mpa (pēc 28 diennaktīm)

Krāsa pelēka

Derīguma termiņš 12 mēneši

Iepakojums 25 kg

• Ūdens necaurlaidīga
• Ātri cietējoša
• Izturīga pret salu un sulfātiem
• Ātri un viegli iestrādājama
• Iizmantošanai iekštelpās un ārā

Apraksts
Ātri cietējoša, hidroizolējoša remontjava caurumu, savienoju-
mu spraugu, rievu izpildīšanai un izlīdzināšanai ēku iekšējā un 
ārējās konstrukcijās.

Pielietojums
Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas 
apmestas/izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes.  

Atlasīt Pamatnes veidu
• Akmens
• Ķieģelis    

Sagatavošana
Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai, sausai un attīrītai no 
vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām. Pirms materiāla 
iestrādes, pamatne ir jāsamitrina ar ūdeni.  

Sajaukšana
Sausais maisījums jāsajauc tikai ar tīru ūdeni. Nedrīkst pie-
vienot ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās materiāla 
saķeres īpašības. Jāmaisa apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek 
iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez gaisa burbuļiem 
un javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 
5-10 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.

Iestrāde
Iestrādi veic ar rokām, izmantojot ķelli, vai mehāniski ar sūkni. 
Pēc 24-48 stundām ar weber.tec 933 apstrādātu pamatni var 
pārklāt ar hidroizolācijas materiāliem weber.tec 824, weber.
tec Superflex D2, weber.tec Superflex 10 vai izmantot jebkuru 
nobeiguma apdari cementa virsmām.

                 

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.

 weber.tec 933
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