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WEBAC 4525P
®

PUR špaktele/ līmviela
Speciālie produkti

Pielietojuma jomas
WEBAC®4525P ir universāli
pielietojama špaktele/
līmviela, kam ūdenī ir saķere
gandrīz ar visām pamatnēm
un pat, strādājot virs galvas,
tā veido ciešus
savienojumus uz slapjām
virsmām. Tā kalpo plaisu
blīvēšanai keramiskajās
caurulēs, kā arī kā līmviela
stiklam, flīzēm, kokam un
izvēlētiem plastmasas
materiāliem (piem., PVH).
Veicot betona sanāciju,
WEBAC®4525P tiek
izmantots kā pārklājums uz
sausām, mitrām vai slapjām
pamatnēm (slodzes variants:
bezspiediena ūdens).
WEBAC®4525P tiek
izmantots arī līmēšanas
pakeru un blīvlentu
nostiprināšanai. Pateicoties
speciālajai receptūrai,
WEBAC®4525P var izvilkt
„uz 0” WEBAC®4525P
atbilst DIN EN 13813
prasībām.

Materiāla īpašības
WEBAC®4525P ir izturīgs, universāli pielietojams špaktelēšanas un līmēšanas
materiāls ar lieliskām saķeres īpašībām uz sausām un slapjām minerālām pamatnēm,
kā arī izvēlētiem plastmasas materiāliem (piem., PVH) un sacietējot kļūst par cietu
masu ar labu izturību pret ķimikālijām. Īpaši laba kvalitāte WEBAC®4525P ir,
izmantojot to virs galvas: arī gadījumos, kad ir biezāks slānis un pat uz slapjām
pamatnēm špakteli var iestrādāt bez pilēšanas un droši. WEBAC®4525P pēc
iejaukšanas var iestrādāt arī zem ūdens, un tas droši sacietēs, jāizvairās
izskalošanās vai spiedoša ūdens, piemēram, no plaisām. WEBAC®4525P
iepakojuma iestrādes laiks ir apmēram 30 minūtes (0,8 kg 20°C). WEBAC®4525P ir
noslogojams pēc 6 stundām, pastāvot 20°C, un pēc 12 stundām tas ir pilnībā
sacietējis. Slāņa biezums un būves temperatūra ietekmē sacietēšanu. Iestrādes
daudzums un paša materiāla temperatūra ietekmē iestrādes laiku. Abu komponenšu
temperatūra pirms samaisīšanas nedrīkst būt zemāka par 5°C.

Sagatavošanās darbi
Pamatne var būt sausa vai slapja, un tai jābūt brīvai no atlupušām un atgrūdošām
sastāvdaļām. Iestrādājot uz flīzēm, keramikas virsmām vai akmens virsmām, iesakām
virsmu pirms tam uzraupināt. Tādējādi tiek iegūta vēl labāka saķere.

Maisījums
Iepakojumi ir sagatavoti atbilstoši maisījuma svara daļu attiecībai 3:1. Maisīšanai vispirms
komponenti B ieliek komponentes A iepakojumā. Uzmaniet, lai komponente B tiek pilnībā
iztukšota no iepakojuma. Intensīvai, homogēnai caurmaisīšanai abas komponentes jāmaisa
rūpīgi ar lēni rotējošu maisītāju (maks 300 apgr. minūtē) vismaz 3 minūtes ilgi. Mazos
iepakojumus jāmaisa ar roku un tādēļ īpaši rūpīgi. Maisot noteikti pārliecināties, ka tiek labi
samaisītas arī maisīšanas tvertnes apakšas un malu zonas. Pēc samaisīšanas materiāls jāpārliek
(jāpārlej) otrā, tīrā tvertnē, vēlreiz īsi jāapmaisa un materiāls jāiestrādā saistīšanās laikā.

Materiāla tips

• 2-komponenšu epoksīda sveķu
špaktele

• zemūdens līmviela

• droša iestrāde virs galvas

• CE atbilstība (DIN NE 13813)

• atbilst KTW ieteikumu prasībām
dzeramā ūdens jomā (pārbaudes
sertifikāts)

• nesatur šķīdinātājus*

Cita informācija

• WEBAC prospekta materiāli

• Ievērojiet atzītos noteikumus
konkrētajam pielietojuma mērķim  saskaņā ar Deutsche

Bauchemie e.V.
pārbaudes metodi
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WEBAC 4525P ®

EP špaktele/ līmviela

Speciālie produkti

Blīvlentu salīmēšana
WEBAC®4525P tiek izmantots blīvlenšu salīmēšanai (piem.,
WEBAC Dichtband TPE) (skatīt 3. att.). Līme tiek uzklāta vienā
slāni, 2-3mm, ar špakteles lāpstiņu vai zobaino špakteli uz iepriekš
sagatavotas pamatnes. Blīvlenta TPE tiek ievietota svaigā līmes
klājumā un līmēšanas zonā tiek pārstrādāta ar nākošo
WEBAC®4525P kārtu. Norādes WEBAC Dichtband TPE iestrādei
atradīsiet atbilstošā tehniskajā atgādnē.

Iestrāde
Pirms darbu veikšanas jāpārbauda, vai tiek ievērota temperatūras robežvērtība.
Tā kā WEBAC®4525P nepieciešamā minimālā cietēšanas temperatūra ir 5°C,
iestrādes un būves temperatūra nedrīkst būt zemāka par 5°C. Arī materiāla
sacietēšanas laikā šī temperatūra nedrīkst būt zemāka.

TM41201040

Pārklājums, veicot plaisu sanāciju
Pārklājumam jāaizkavē iepildāmā materiāla iztecēšanu, aizpildot plaisas.
WEBAC®4525P uzklāt ar špakteles lāpstiņu uz sagatavotas betona virsmas.
Pārklājumam visā plaisu zonā tiek uzklāts slānis apm. 10 cm platumā un vismaz
3mm biezumā (skatīt att. 1). Turklāt nedrīkst aizmirst arī blakus plaisas.
Materiāla patēriņš vienam pārklājumam (100mm platums, 3mm biezums) ir apm.
500g/tekošie m. Pārklājumu pēc injekcijas darbu veikšanas un pildmateriāla
sacietēšanas var mehāniski noņemt.

Speciālie produkti

Arretierungsstift – fiksators
Verdämmung – pārklājums

Att. 1 Līmēšanas pakeru ievietošana ar fiksatoru

Injektionsrichtung – injekcijas virziens
Ansicht A-A – skats A-A

t: iepildes caurulītes iedarbības zona
r: iepildes caurulīšu attālums
Schnitt B-B – griezums B-B

Att. 2 Līmēšanas pakeru izvietojums ar pārklājumu
Dichtband - blīvlenta

Dehnzone-elastīgā zona
Gewirke-Streifen trikotāžas auduma josla

Klebebrett aus EP-Kleber līmēšanas dēlis no EP līmes
Att. 3 Blīvlente pār darba šuvi

Speciālie produkti

Tīrīšana
Ilgākos darba pārtraukumos un pēc darbu
pabeigšanas ierīces rūpīgi iztīrīt ar
WEBAC tīrītāju A. WEBAC tīrītāju B
var izmantot jau sacietējuša materiāla
atšķaidīšanai. Tīrīšanas laikā rūpēties par
labu ventilāciju.
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Komp. B:

Sacietēšana pēc apm. 12h

Blīvums (20°C)

2Komp.EP špakteles masa, atbilst KTW ieteikumu
prasībām dzeramā ūdens nozarē (pārbaudes
sertifikāts), nesatur šķīdinātājus*

Tehniskie dati

Materiāla tips

Drošības pasākumi

Iestrādājot WEBAC®4525P,
jāievēro komerciālo profesionālo
apvienību aizsardzības priekšraksti un
WEBAC® drošības datu lapas.

Drošības datu lapām saskaņā
ar ES direktīvas 1907/2006
pielikumu II jābūt
pieejamām visām personām, kas ir
atbildīgas par darba drošību,
veselības
aizsardzību, kā arī
materiālu lietošanu.
GISCODE RE 1

SIA WEBAC®Chemie GmbH
Fahrenberg 22, 22885 Barsbuettel  pie  Hamburgas

Tel: +49 (0)4067057-0 Fakss:+49/0-6703227
www.webac.de • info@webac.de

Šī tehniskā informācija nesaistoši sniedz informāciju pēc mūsu šodienas zināšanu stāvokļa,
balstoties uz to mūsu darbinieku sniegtās izziņas tāpat ir nesaistošas.  Tā kā mums nav zināmi precīzi konkrētā pielietojuma ķīmiskie,
tehniskie un fizikālie apstākļi, šie dati neatbrīvo

lietotāju no personīgas produkta pārbaudes vai to piemērotības pārbaudes
paredzētajam pielietojuma mērķim un līdz ar to nenodrošina piemērotību noteiktam
mērķim. Par priekšrakstu un uzdevumu ievērošanu, pielietojot materiālu, atbildīgs ir lietotājs.

WEBAC 4525P
EP špaktele/ līmviela

Speciālie produkti

Likvidācija
Ievērojot
pieņemšanas noteikumus,
tukšos iepakojumus var likvidēt
Interseroh. Ražotnē,
kā arī piegādes
noliktavās tukšus iepakojumus
nepieņem. Norādes par likvidāciju
par materiāla atliekām un tukšiem
iepakojumiem
lasiet atsevišķā atgādnē,
kas ir pievienota
WEBAC® produktu kataloga un
drošības datu lapu pielikumā.

Iestrāde ar špakteles lāpstiņu

Maisījuma attiecība
3:1 svara daļas

Iestrādes temperatūra > 5°C (būvdetaļa, materiāls)

Iestrādes laiks
apm. 30 min, pastāvot 20°C
A+B = 0,8 kg (0,6/0,2 kg)

Komp. A:

Uzglabāšana
starp 8°C un 25 °C,  sargāt no mitruma
oriģināli slēgtos iepakojumos

apm. 1,4 g/cm³ apm. 1,2 g/cm³

Krāsu tonis** gaiši pelēks pelēkbrūni dzeltens

Norādītie dati ir laboratorijas vērtības. Atkarībā no objekta situācijas praksē var būt atkāpes.

 saskaņā ar Deutsche Bauchemie e.V. pārbaudes metodi
** krāsu tonis var variēt

Iestrāde un ierīču tīrīšana
jāveic, valkājot piemērotu
aizsargapģērbu
ar aizsargcimdiem un aizsargbrillēm.
Iesakām izmantot piemērotu
ādas aizsargkrēmu. Izvairīties no
kontakta ar acīm un ādu. Ja nokļūst uz
ādas, mazgāt ar ūdeni un ziepēm
Ja nokļūst acīs,
nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu
ūdens
un konsultēties ar ārstu. Aizliegts izliet
kanalizācijā un zemes dzīlēs
nesamaisītā veidā.

Saķeres stiepes stiprība zem ūdens
> 3 N/mm² (betona lūzums)

Spiedes stiprība apm. 60 N/mm²


