
Patēriņš 3-4 kg/m2

Pievienojamais ūdens daudzums 6,75-7,25 litri / 25 kg

Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni 4 stundas

Flīžu montāžas laiks 10 minūtes

Žūšanas laiks

līdz vieglai pārstaigāšanai 24 stundas

līdz sienu un grīdu šuvošanai 2-3 diennaktis

Iestrādes temperatūra +5O …+30OC

Iepakojums 25 kg

Derīguma termiņš 12 mēneši

Elastīga flīžu līme (C2TE)

Pozitīvās īpašības
• Rūpnieciski pagatavots būvmaisījums - pievienojot ūdeni, gatavs iestrādei
• Elastīga, sala izturīga
• Piemērota gan horizontālām, gan vertikālām virsmām
• Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde
• Flīzējamai pamatnei jābūt stabilai, sausai vai mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: 
putekļiem un eļļām. Sīkus nelīdzenumus (< 10 mm) var izlīdzināt ar pašu flīžu līmi. Absorbējo-
šas virsmas jāgruntē ar Weber SAD-54 vai Vetonit Dispersio.

• Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas 
samazinās līmes saķeres īpašības Jāmaisa apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādā-
jama, viendabīga masa bez gaisa burbuļiem un javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu 
apmēram 5-10 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.

• Flīzes pirms iestrādes nedrīkst mitrināt! Flīžu līmi ar gludu špakteļlāpstiņu uzklāj uz flīzējamās 
pamatnes 2-8 mm biezā kārtā un ar robotu špakteļlāpstiņu izveido tajā rievas. Lai flīzes pieliptu 
nevainojami, pamatnei jābūt noklātai ar līmi vismaz 80% apmērā. Flīzi uzliek uz svaigi ieklātās 
kārtas un stingri iespiež. Līmes pārpalikumus notīra ar mitru sūkli.

Iekšdarbiem un āra darbiem uz stabilām horizontālām un vertikālām pamatnēm, apsil-
dāmām virsmām, terasēm, balkoniem. Paredzēta akmens masas, klinkera un keramisko 
flīžu līmēšanai. Nav izmantojama baseiniem.
Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas ap-
mestas/izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes.

Tehniskie dati

Weber Easy Fix
(ex Vetonit Easy Fix)

Ģipškartona flīzēšana sausās un 
mitrās telpās

1 Grunts Weber SAD-54
vai Vetonit Dispersio

2 Flīžu līme Weber Easy Fix
(ex Vetonit Easy Fix)

3 Flīžu šuvotājs
Weber.color perfect
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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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Apsildāmā grīda uz betona virsmas 
ar siltumizolāciju

1 Polistirola vai minerālo šķiedru 
siltumizolācijas plāksnes

2 Ģeotekstils un stiklašķiedras 
siets

3 Pašizlīdzinošais, universālais 
grīdas līdzinātājs ar šķiedrām 
Weber.vetonit 4310
(ex Vetonit Saneerausplaano), 
kurā iestrādātas apsildes 
sistēmas

4 Elastīgā flīžu līme
Weber Easy Fix
(ex Vetonit Easy Fix)

5 Flīžu šuvotājs
Weber.color perfect
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