
Krāsas balta un pelēka

Kārtas biezums 1-3 mm

Frakcijas (grauda) lielums 0,3 mm

Patēriņš 1,2 kg/m2/mm

Pievienojamais ūdens daudzums 9-10 litri / 25 kg (1,8 litri / 5 kg)

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 4 stundas

Žūšanas laiks līdz 24 stundām

Iestrādes temperatūra +10O…+30O C

Iepakojums 2 kg, 5 kg un 25 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši

Nobeiguma špaktele sausām un mitrām telpām
(uz cementa bāzes)

Pozitīvās īpašības
• Nav nepieciešama virsmas gruntēšana (izņemot monolīto betonu)
• Rūpnieciski pagatavots būvmaisījums - pievienojot ūdeni, gatavs iestrādei
• Tvaiku caurlaidīga, elpojoša
• Ar labu saķeres spēju, lieliski slīpējama
• Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde
• Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putek-
ļiem un eļļām. Lielu nelīdzenumu (>10 mm) izlīdzināšanai izmantojiet smalko, ātri cietējošo 
remontjavu Weber S 06 (ex Vetonit S 06) vai ātri cietējošo betonu Weber S 30 (ex Vetonit S 30). 
Ļoti sausu virsmu samitriniet.

• Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas 
samazinās materiāla saķeres īpašības. Jāmaisa apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta ap-
strādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 5 
minūtes, tad vēlreiz samaisiet.

• Klājot vairākas kārtas, ievērojiet, lai iepriekšējā kārta būtu pilnībā nožuvusi un cieta. Pirms 
katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē.

Sienu un griestu izlīdzināšanai sausās, mitrās un sevišķi mitrās telpās, kā arī fasādēm. 
Mitrumizturīga. Iestrādājama ar rokām vai mehāniski.
Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas ap-
mestas/izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Nav izmantojama krāsotām virs-
mām un pamatnēm no ūdens neizturīgiem materiāliem.

Tehniskie dati

Weber VH
(ex Vetonit VH)

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv
www.fibo.lv
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Mūra apdare mitrās telpās

1 Kaļķa-cementa apmetums
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