
Susiję Weber produktai

weber  SAD-54

Giluminis gruntas

weber.prim  contact

Kontaktinis gruntas

weber  HM

Polimerinė hidroizoliacija

weber.tec  827/827 S

Epoksidinė dvikomponentė
hidroizoliacija

weber  EASY FIX

Produkto privalumai
Sluoksnio storis 3-15 mm
Elastingi
Atsparūs šalčiui ir drėgmei
Paviršiams, kurie patiria
padidintą apkrovą
Terasoms, balkonams,
cokoliams
Šildomosioms grindims

Aukštos kokybės elastingi plytelių klijai šildomosioms grindims, atitinkantys C2TE S1 klasę.

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Weber EASY FIX - elastingi cementiniai plytelių klijai (atitinkantys C2ТЕ S1 klasę), skirti grindų ir sienų, visų rūšių
akmens masės, klinkerinėms, keraminėms, didelių išmatavimų plytelėms klijuoti ant tinkuotų, betoninių ir panašių
paviršių pastato viduje bei išorėje. Tinka klijuoti ant šildomųjų grindų, gipso kartono plokščių, fasadų, cokolių,
balkonuose, terasose, ant tvirtai besilaikančių senų plytelių dangos, taip pat ant cementinių bei polimerinių
hidroizoliacijų, visuomeninių, didelę apkrovą patiriančių grindų. Tinka naudoti drėgnose patalpose, išskyrus vietas,
kurios nuolat yra po vandeniu (pvz., baseinuose). 

SAVYBĖS

Sluoksnio storis 3-15 mm
Elastingi
Atsparūs šalčiui ir drėgmei
Paviršiams, kurie patiria padidintą apkrovą
Terasoms, balkonams, cokoliams
Šildomosioms grindims
Atitinkantys C2TE S1 (EN 12004) klasės reikalavimus

Saugos duomenų lapas

Saugos duomenų lapas weber EASY FIX

Papildomi dokumentai

WEBER šiltinimo technologija ETICS su plytelėmis

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP) weber EASY FIX

PAVIRŠIUS BEI PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pavišius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių ir kitų prilipimą mažinančių nešvarumų.
Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Klijuojant ant stipriai drėgmę įgeriančių paviršių, juos būtina
gruntuoti giluminiu gruntu, pvz., weber SAD-54. Nežymius paviršiaus nelygumus galima išlyginti tais pačiais klijais.

Klijuojant plyteles ant tvirtai besilaikančių plytelių dangos, būtina senų plytelių paviršių pašiaušti mechaniniu būdu.
Jei senų plytelių danga sausoje vidaus patalpoje, galima gruntuoti kontaktiniu gruntu weber.prim contact. 

MIŠINIO PARUOŠIMAS IR LIEJIMAS

Sausasis mišinys weber EASY FIX (25 kg) supilamas į 6,75-7,25 l švarų, vėsų vandenį ir išmaišomas iki vienalytės
masės. Maišyti elektriniu maišikliu. Nedidelius kiekius galima išmaišyti ir rankiniu būdu. Išmaišyta klijų masė 10-15
min. paliekama brandinimui. Prieš naudojant, būtina permaišyti.

DARBO EIGA

Plytelių prieš klijavimą nedrėkinti! Ant paruošto paviršiaus lygia glaistykle klijai tepami lygiu sluoksniu ir suvagojami
dantyta glaistykle. Plytelės sukamuoju judesiu tvirtai prispaudžiamos prie klijų sluoksnio. Prieš prispaudžiant plyteles
įsitikinkite, ar klijų vagučių paviršius dar drėgnas. Geram plytelių sukibimui su pagrindu, klijuojamasis plytelių
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paviršius turi būti padengtas klijais ne mažiau 80%. Klinkerio, akmens masės ir grindų plytelių visas paviršius turi
būti padengtas klijais. Klijuojant didelio formato plyteles patartina klijus tepti ir ant plytelės nugarėlės. Mozaikinės
plytelės neturi būti sujungtos popieriumi ar tinkleliu. Suklijuotas plyteles 3 paras saugoti nuo tiesioginių saulės
spindulių. Sukietėjus klijams, tarpus tarp plytelių glaistyti norimos spalvos glaistu weber.color perfect. 

ORO SĄLYGOS KLIJAVIMO METU

Klijavimo ir džiūvimo metu oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +25 °C.

MIŠINIO SĄNAUDOS

Sudėtis Cementas, smėlis, modifikuojantys priedai

Sluoksnio storis 3-15 mm

Plytelių lipnumo trukmė 30 min.

Plytelių koregavimo (pataisymo) laikas 10 min.

Plytelių tarpus užglaistyti Po 2-3 parų

Užmaišytus klijus sunaudoti Per 4 val.

Leidžiama eksplotuoti Kai temperatūra –30°C iki +80°C.

Pakuotė 25 kg maišai

Sandėliavimas Sandeliuojamas sausose patalpose, originaliose
pakuotėse mažiausiai 12 mėn. nuo pagaminimo datos

Sąnaudos 2-5 kg/m², 6-7 kg/m² (kai yra nelygus pagrindas)

Atitinka standarto reikalavimus LST EN 12004:2007
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