
UniTherm SILTINĀJUMA SISTĒMA 
STRUKTUURKROHV 

STRUKTŪRAPMETUMS 
Polimēru – cementa bāzējošs apdares. 
Pildviela no baltā marmora struktāras  
Iekšējiem un ārējiem darbiem 
 
STRUKTŪRAPMETUMA SASTĀVS 

 Baltā marmora struktūra, baltais cements, polimēri un plastifikatori.  

 STRUKTŪRAPMETUMU ražo ar trim dažādiem struktūrgraudu izmēriem : 2 un 3mm „čūska” 
un 3mm „kažoks” , atbilstoša atzīme uz iepakojuma. 

PAMATVIRSMA STRUKTŪRAPMETUMAM 
 Par pamatvirsmu der  armējošās līmjavas sagatavotas, siltinātas virsmas, kā arī citas 

mitrumizsturīgas, gludas, tīras, cietas, putekļu brīvas virsmas.  

 Sasaisti mazinošās vielas, kā – vaļēja krāsa, tauki, putekļi u.t.t. jānotīra.  

 Ja nepieciešams, apstrādāt pamatvirsmu ar UniTherm dziļima grunti. 
SAGATAVOŠANA DARBAM 

 Nepieciešamais ūdens daudzums 22-28 % (5.5-7 litri tīrs ūdens uz 25 kg maisu). 

 Ūdens daudzums ir atkarīgs no izvēlētā struktūrapmetuma, pamatvirsmas mitruma pakāpes 
un apkārtējās temperatūras. 

 Ieliet maisāmajā traukā nepieciešamo ūdens daudzumu un pievienot sauso struktūrapmetuma 
sastāvu.  

 Samaisīt rūpīgi līdz pilnīgas masas samirkšanai, atstāt uz dažām minūtēm un vēlreiz viegli 
samaisīt. 

 Atkarībā no apkārtējās vides, gatavo struktūrapmetumu jāizstrādā 2-3 stundu laikā, pēc ūdens 
pievienošanas. 

DARBS AR STRUKTŪRAPMETUMU 
 Struktūrapmetumu uz pamatvirsmas uzklāj ar platu metāla špakteļlāpstu. 

 Struktūrapmetuma kārtas biezumam jābūt 2-3 mm (atkarībā no grauda izmēra). 

 Pāri palikušās apmetuma daļas notīrīt no pamatvirsmas un samaisīt kopā ar atlikušo 
apmetumu. 

 Uz sienas uzklāto, līdzeno struktūrapmetumu apstrādā ar rīvdēli, iegūstot vēlamo struktūru. 

 Iepriekš sagatavotajai sienas virsmai jābūt tik lielai, lai to varētu apstrādāt ar rīvdēli 15-20 
minūšu laikā. 

 Struktūrapmetuma uzklāšanu un tās apstrādi jāveic vienmērīgā procesā bez pārtraukumiem 
un pauzēm. 

 NB! Katram meistaram piemīt savs rokraksts, kuru var redzēt pēc sienas apstrādes. 
STRUKTŪRAPMETUMA SACIETĒŠANA 

 Struktūrapmetums iegūst saskares stiprību pēc vienu diennakti. 

 Struktūrapmetums spiedienizturību iegūst un krāsošanu var veikt pēc 3-4 diennaktīm. 
PATĒRIŅŠ 

 2 mm struktūrgraudu apmetumam 3 kg/m².  

 3 mm struktūrgraudu apmetumam 4 kg/m². 
IEROBEŽOJUMI, BRĪDINĀJUMI 

 Strādājot ar struktūrapmetumu, pamatvirsmai un apkārtējai temperatūrai jābūt virs + 5 °C.  

 Struktūrapmetuma sacietēšanas laikā aizsargāt nenožuvušās virsmas no tiešajiem lietus 
pilieniem un saules stariem.  

 Sastāvs satur cementu, saskaroties ar ūdeni rodas tvaika reakcija, kura var izraisīt ādas 
iekaisumu. Struktūrapmetumam nokļūstot acīs, nekavējoties tās izskalot ar lielu daudzumu tīru 
ūdeni.  

 Precīzāka informācija produkta drošības datu lapās. 
UZGLABĀŠANA 

 Uzglabāt oriģinālajos iepakojumos, sausos apstākļos līdz vienam gadam.  


