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Produkta priekšrocības• Izturīgs pret salu un sulfātiem (līdz 3,000 g sulfātu 1 litrā ūdens pēc DIN 4030)

• Nesatur šķīdinātājus un azbesta šķiedras

• Ātri un viegli iestrādājams

Pozitīvās īpašības

Elastīgs, hidroizolējošs bituma maisījums bez šķīdinātājiem. 1-komponenta vai 2-komponentu 
materiāls - otro komponentu pievieno, lai saīsinātu žūšanu sliktos laika apstākļos. Pielieto ar 
grunti saskarsmē esošo konstrukciju ārējai hidroizolācijai, starphermetizēšanai zem izlīdzinošās 
kārtas mitrās telpās, balkonos, terasēs, kā arī EPS un XPS siltumizolācijas plākšņu līmēšanai. Pie-
mērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kā arī veciem bituma un krāsu pārklājumiem. 
Nedrīkst izmantot uz cinka, alumīnija, polietilēna un virsmām, kas nav noturīgas pret UV stariem.

• Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai, sausai vai viegli mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina 
saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Minerālas izcelsmes pamatnes ir obligāti jāgruntē ar hidroi-
zolējošo bituma emulsiju Weber.tec 901 (vienā kārtā, atšķaidītu ar ūdeni proporcijā 1:10). Vecus 
bituma un krāsu pārklājums ir jāgruntē ar hidroizolācijas mastiku Weber.tec Superflex D 2.

• Vienkomponenta materiāls ir gatavs iestrādei. 2-komponentu materiālam ir jāsajauc abus kom-
ponentus un jāmaisa vairākas minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa.

• Weber.tec 915 klāj ar ķelli vai špakteļlāpstiņu 1-2 kārtās. Otro kārtu klāj uzreiz pēc pirmās kārtas 
nožūšanas. Ja pamatne atradīsies zem ūdens spiediena, pirmajā kārtā jāiestrādā šķiedras au-
dums Weber.vetonit FM. Apstrādājot betona elementu savienojumu šuves, armēšanai jāizmanto 
300 mm plata josla no stieklašķiedras sieta (4 mm, 160 g/m2). Apstrādājot deformācijas šuves, 
jāizmanto hidroizolācijas lentas Weber.tec Superflex B 240 vai B 400. Kopējam slāņa biezumam 
ir jāatbilst zemāk tabulā norādītajai slodzes grupai.

• Līmējot siltumizolācijas plāksnes, Weber.tec 915 jāuzklāj uz plākšņu aizmugures 6-8 plaukstas 
izmēra joslās vai pa visu plāksni.

• Aizberot pamatus, jāseko, lai iestrādātajam pārklājumam ar akmeņiem neradītu mehāniskus 
bojājumus.

Maksimāla
aizsardzība
pret mitrumu

Plastisks un 
hermētisks,
savieno un
nosedz plaisas

Izcilas
saķeres
īpašības

Izturīgs
pret ķīmiski
agresīvu vidi

Videi
draudzīgs

Piemērots
EPS un XPS
siltumizolācijas
plākšņu
līmēšanai

Tehniskā informācija

Saistviela sintētiskā darva

Krāsa melna

Patēriņš 4-5,5 l/m2 (skat. tabulu)

Izstrādes laiks pēc komponentu sajaukšanas 1 - 2 stundas

Žūšanas laiks
(pie +20O C)

bez cietinātāja 3 diennaktis

ar cietinātāju 1 diennakts

Iestrādes temperatūra +5O…+35O C

Iepakojums 30 litri

Derīguma termiņš 12 mēneši (sargāt no sasalšanas)

Slodzes grupa Slāņa biezums Patēriņš

Grunts mitrums 3 mm (1-2 kārtas) 3-4 l/m2

Ūdens, kas neatrodas zem spiediena
3 mm (2 kārtās, starp kurām 
stūros un malās iestrādāts 

šķiedras audums)
4 l/m2

Ūdens zem grunts spiediena (līdz 3 m)
4 mm (2 kārtās, starp kurām 
pa visu laukumu iestrādāts 

šķiedras audums)
5,5 l/m2

Tikai siltumizolācijas plākšņu līmēšana 1 kārtā 1,5-2 l/m2
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1 Hidroizolējošā bituma emulsija Weber.tec 901

2 Hidroizolējošais bituma pārklājums-līmjava Weber.tec 915

3 Ekstrudētais putupolistirēns Dow STYROFOAM 250 SL-A-N, līmēts ar hidroizolējošo bituma pārklājumu-līmjavu Weber.tec 915

4 Universālā līmjava ar šķiedrām Weber.therm 410 divās kārtās, starp kurām iestrādāts armējošais stiklašķiedras siets (4x4 mm)

5 Īpaši cokoliem piemērotais Weber dekoratīvais granīta šķembu apmetums (4 krāsu toņu līmjava + 5 krāsu toņu dabīgā granīta šķembas)

6 Grunts (zemes) slānis
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