
SILER – 3 

UZ CEMENTA UN POLIMĒRIEM BĀZĒJOŠS 

POLIMĒRU APDARES APMETUMS 
 
Apmetuma pamattoņi – pelēks un balts. Pēc pasūtījuma ražo ar minerāliem 
pigmentiem tonētus apmetumus pēc UNUNAKS krāsu toņu paletes. 
 
PIELIETOŠANA 

 Apmetumu var izsmidzināt ar sūknēšanas paņēmienu. 

 Apmetot ar rokām, izmantojot platās metāla špakteļlāpstas. 

 Iekšējiem un ārējiem apmetuma darbiem, sausās, mitrās un slapjās vidēs. 
PAMATVIRSMA 

 Par pamatvirsmu der betona, vieglbetona, akmens, stingras apmestas virsmas un 
citas apmešanai piemērotas virsmas. 

 Siler – 3 ir izsmidzināmais apmetums, kuru var veiksmīgi pielietot UniTherm 
siltinājuma sistēmā, kā apdares nobeiguma apmetumu. 

 Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, pietiekami cietai un putekļu brīvai. 

 Sasaisti mazinošas vielas, kā – vaļēja krāsa, tauki, putekļi u.t.t. jānotīra. 
SAGATAVOŠANĀS DARBAM 

 Ieliet maisāmajā traukā tīru ūdeni  

 17- 22% (4.25-5.5 litrus uz 25 kg). 

 Pievienot sauso apmetuma pulveri. Samaisīt rūpīgi līdz masas pilnīgai 
samirkšanai, atstāt uz dažām minūtēm un vēlreiz viegli samaisīt. 

 Gatavais apmetums ir jāizstrādā 4 stundu laikā. 
APMEŠANA 

 Ļoti sausas un porainas virsmas pirms apmešanas ieteicams samitrināt. 

 Nenoturīgas pamatvirsmas jāapstrādā ar UNINAKS dziļuma grunti. 

 Apmetot ar izsmidzināšanas paņēmienu, aizklāt durvju un logu ailes, kā arī citas 
vietas, kuras nav jāapmet. 

 Izmantot apmetuma izsmidzināšanai piemērotas jaudas sūkni un gala dīzes. 

 Pirms izsmidzināšanas uz pamatvirsmas, sākotnēji izmēģiniet uz kādas  blakus 
virsmas. Labāku rezultātu iegūst, pamatvirsmu noklājot divas reizes. 

 Pirmajai apmetuma kārtai jāžūst vismaz diennakti, kad var uzklāt otru kārtu. 

 Apmetot ar rokām, apmetumu uzklāj uz pamatvirsmu ar platu metāla špakteļa 
lāpstu. Normāls vienas kārtas biezums 4-8 mm, vietām apmetot līdz 10 mm. 

SACIETĒŠANA 
 Vienas apmetuma kārtas sacietēšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma, 

apkārtnes mitruma pakāpes un temperatūras. Pirms uzklāt nākošo kārtu, 
iepriekšējai kārtai jānožūst vismaz diennakti. 

 Ļoti sausos apstākļos ir ieteicams samitrināt pamatvirsmas pirms apmešanas un 
2-3 dienas pēc apmešanas. Sacietējušas virsmas ir labi krāsojamas ar 
minerālām virsmām domātajām krāsām. 

IEROBEŽOJUMI, BRĪDINĀJUMI 
 Apmešanas laikā un diennakti pēc tam, pamatvirsmai, apmetumam un apkārtnes 

temperatūrai ir jābūt virs +5 °C.  

 Tikko apmestas virsmas aizsargāt no tiešajiem saules stariem un lietus. 

 Sastāvs satur cementu, saskaroties ar ūdeni rodas tvaika reakcija, kura var 
izraisīt ādas iekaisumu. 

 Apmetumam nokļūstot acīs, nekavējoties tās jāizskalo ar lielu daudzumu tīru 
ūdeni. Precīzāka informācija produkta drošības datu lapās. 

PATĒRIŅŠ 
 1 m² apmešanai,  5 mm biezumā nepieciešams 6 – 7 kg sausā apmetuma. 

UZGLABĀŠANA 
 Uzglabāt oriģinālajos iepakojumos, sausos apstākļos līdz vienam gadam. 


