
LUBI-TSEMENTSEGU 

KAĻĶA-CEMENTA JAVA 

Plastiska Kaļķa-cementa java apmešanas un mūrēšanas darbiem 
Darbam manuāli un ar apmetuma sūkni 
 
SASTĀVS 

 Kvarca smilts ar graudu līdz 1,5 mm, dzēstais kaļķis - portlandcements attiecība 1:1 un izstrādi veicinošas 
piedevas.  

 Sacietējuša sastāva tonis gaiši pelēks. 
 
IZMANTOŠANA 

 Dažādu minerālu būvmateriālu sienu izlīdzināšanai, apmešanai, iekšējiem un ārējiem darbiem.  
 Veco apmestuma virsmu labošanai. 
 Mūrēšanas darbiem. 

 
PAMATVIRSMA 

 Der ķieģeļa, keramzīta, vieglbetona, betona, vecu apmetumu un citas mitruma izturīgas virsnas. 
 Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, stingrai un bez putekļiem. 
 Sasaisti ar pamaktvirsmu mazinošas vielas, kā vaļējo krāsu, taukus, putekļus un esošās mitruma neizturīgās 

špakteles jānotītra. 
 
SAGATAVOŠANA DARBAM 

 Nepieciešamo daudzumu sauso satāvu iebērt maisīšanai paredzētā traukā. 
 Pievienot ūdeni 18-20% no sastāva svara. (4,5 - 5 litrus uz 25 kg iepakojuma) 
 Samaisīt mehāniski vai manuāli līdz sastāva pilnīgai samirkšanai. 
 Atstāt gatavo masu uz dažām minūtēm un samaisīt atkārtoti. Piemērotā darba temperatūra +50   līdz +300. 
 Gatavā java jāizstrādā 2 stnudu laikā. 

 
DARBS AR JAVU 

 Ļoti sausas un porainas virsmas pirms apmešanas samitrināt. 
 Java tiek uzklāta uz virsmas manuāli vai ar sūkņa palīdzību. Vienas apmetuma kārtas biezums 5-25 mm. 

Apmetumu izlīdzina, izmantojot apmetuma rīvdēļus un platās špakteļlāpstas. 
 Žūšanas un apstrādes laiks ir atkarīgs on pamatvirsmas mitruma uzsūkšanas, kārtas biezuma, temperatūras 

un mitruma pakāpes. 
 Tikko apmestas virsmas ir ieteicams pasargāt no ļoti ātras sacietēšanas un sasalšanas. Pirms nākošās 

apmetuma kārtas uzklāšanas, iepriekšējai kārtai jābūt nožuvušai. 
 Apmestās virsmas ir krāsojamas pēc pilnīgas apmetuma nožūšanas.  
 Java ir izmantojama mūrēšnas darbiem. Var mūrēt dabīgos akmeņus un renovēt senos mūrus. 

 
TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS 

 Sacietējušas javas spiediena izturība ne mazāka par 10 MPa  (pēc EVS-EN 1015-11 normu prasībām). 
 Ūdens tvaiku difūzijas aizturēšanas koeficients  μ 27 (pēc EVS- EN 1015-19 normu prasībām). 
 Sasaistes stiprība ≤ 0,3 MPa.  Uguns drošība A1 (nedegošs). 
 Aptuvenais patēriņš ap 16 kg, viena kvadrātmetra apmešanai 10 mm biezā kārtā. 

 
IEROBEŽOJUMI - UZGLABĀŠANA       

 Darbam ar javu, pamatvirsmai, javai un apkārtnes temperatūrai jābūt virs + 5 0C. 
 Oriģinālos iepakajumos sauso sastāvu uzglabāt sausās telpās. 
 Sausā satāva derīguma termiņš ir 1 gads no ražošanas datuma. 

 


