
weber LR Top

Gatavā nobeiguma špaktele sausām telpām
(uz lateksa polimēra bāzes)

Smalka baltā špakteļmasa sienu un griestu plānkārtas nobeiguma izlīdzināšanai sausās telpās. 
Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmestas 
vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa vai ģipša bāzes. Maksimālā virsmas gluduma pakāpe 
tiek panākta, ja Weber LR Top tiek klāta uz pamatnēm, kas pirms tam izlīdzinātas ar nobeiguma 
špakteli Weber LR+.

• Perfekti līdzena virsma krāsošanai

• Izteikti balta krāsa, lieliski piemērota lielu tukšu laukumu eksponēšanas vietām

• Var izmantot smalku faktūru veidošanai

• Ātri un viegli iestrādājama

Pozitīvās īpašības

Iestrāde

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

Produkta priekšrocības

Gatavs
iestrādei,
lieliski
slīpējams

Īpaši gluda
virsma, kas
vienkāršo
gala apdari

Tehniskā informācija

Krāsa balta

Kārtas biezums 0 - 3 mm

Frakcijas (grauda) lielums ≤ 0,15 mm

Patēriņš 1 litrs/m2/mm

Cietēšanas laiks līdz 12 stundām

Iestrādes temperatūra +5O…+30OC

pH līmenis (sacietējušam materiālam) apmēram 9

Iepakojums 10 litri

Derīguma termiņš
12 mēneši (sargāt no sasalšanas)

Atvērtus iepakojumus jāuzglabā aiztaisītā 
veidā un jāizlieto 3 mēnešu laikā

• Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: 
gružiem, putekļiem un eļļām. Weber LR Top ir paredzēta tikai plānkārtas nobeiguma izlīdzinā-
šanai, tāpēc lielus nelīdzenumus (> 10 mm) pirms tam jāizlīdzina ar Weber kaļķa-cementa ap-
metumiem, piemēram, Weber ip 18, un jāpārklāj ar nobeiguma špakteli Weber LR+. Gadījumos, 
kad virsmas špaktelēšanai nav izmantota Weber LR+, pamatnes obligāti jāgruntē ar dziļumgrunti 
Weber SAD-54.

• Pirms iestrādes Weber LR Top ir jāapmaisa. Ūdeni vai citas piedevas nav jāpievieno. Maisījuma 
sagatavošanai un iestrādei jāizmanto tīri trauki un darbarīki.

• Weber LR Top iestrādā ar špakteļlāpstiņu 0-3 mm biezā kārtā. Klājot vairākas kārtas, jāievēro, 
lai iepriekšējā kārta būtu pilnībā nožuvusi un cieta. Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma 
jānoslīpē, izmantojot P 100 vai P 120 smilšpapīru. Pirms gala apdares nošpaktelētā virsma jāg-
runtē ar Weber SAD-54.

• Ar Weber LR Top nošpaktelētu un nogruntētu virsmu var pārklāt ar gandrīz visām sienām un 
griestiem paredzētajām krāsām, kā arī aplīmēt ar tapetēm.
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