
SOOJUSTAV KERGKROHV 

SILTINĀMS VIEGLAIS APMETUMS 
 

Darbam ar rokām un apmetuma smidzinātāju 
 
SASTĀVS 

 Viegla pildviela, kaļķakmens milti, kvarca smiltis. Saistviela ir cements, polimēri un apstrādi atvieglojošas 
piedevas. 

 Sacietējuša maisījuma tonis ir balts. 
 
IZMANTO 

 Dažādu minerālu būvmateriālu sienu izlīdzināšanai, apmešanai. 

 Veco apmesto virsmu labošanai. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
 
PAMATNE 

 Piemērots ir vieglbetons, ķieģelis, keramzīts, betons, vecais apmetums un citas mitrumizturīgas virsmas. 
 Pamatnei jābūt tīrai, cietai un bez putekļiem. 

 Vielas, kuras pasliktina pamatnes saķeri, piemēram, nolobījusies krāsa, tauki, putekļi un iepriekšējās 
mitrumneizturīgās izlīdzināšanas kārtas ir jānoņem. 

 
SAGATAVOŠANĀS DARBAM 

 Nepieciešamo daudzumu maisījuma pulvera iebērt jaukšanas traukā. 

 Pievienot ūdeni: 28-30 % maisījuma svara. (4,2 – 4,5 litri uz 15 kg maisu) 

 Maisīt mehāniski vai ar rokām, līdz maisījums ir pilnībā samitrināts. 

 Masai ļaut nedaudz nostāties, pēc tam vēlreiz samaisīt. Piemērota darba temperatūra ir +50 līdz +300. 

 Gatavā masa ir izmantojama apm. 2 stundas. 
 
DARBS AR MAISĪJUMU 

 Ļoti sausas un porainas virsmas pirms apmešanas ir jāsamitrina. 

 Masa uz virsmas tiek uzklāta ar rokām vai smidzinātāju. Vienas apmetuma kārtas biezums 5-30 mm. Maisījums 
tiek līdzināts, izmantojot izlīdzināšanas latas, rīvdēļus vai nogludinātājus. 

 Sacietēšanas un apstrādes laiks uz sienas ir atkarīgs no pamatnes spējas absorbēt ūdeni, kārtas biezuma, 
temperatūras un gaisa mitruma. 

 Tikko apmestas virsmas ir ieteicams aizsargāt pret pārāk ātru žūšanu un aukstumu. Pirms nākamās apmetuma 
kārtas klāšanas uz sienas iepriekšējai kārtai ir jābūt pilnībā nožuvušai. 

 Apmestās virsmas pēc pilnīgas nožūšanas ir krāsojamas. 
 
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS 
Sacietējuša apmetuma maisījuma spiedes izturība ne mazāka kā 5 MPa atbilstoši EVS-EN 1015-11 prasībām. 

Ūdens tvaika caurlaidības faktors μ 15 atbilstoši EVS- EN 1015-19 prasībām. 
Saķeres stiprība >0,3 N/mm2 

Siltumvadāmība T 2 atbilstoši EVS-EN 998-1:2010 prasībām. 

Materiāla blīvums 1 000 kg/m3 atbilstoši EVS-EN 1015-10 prasībām. 

Degamība A1 (nedegošs). 
Aptuvenais patēriņš apm. 12-15 kg viena kvadrātmetra apmešanai ar 1 cm kārtu. 
 
IEROBEŽOJUMI – UZGLABĀŠANA 

 Darba laikā pamatnes, apmetuma un telpas temperatūrai jābūt augstākai par + 5 0C 

 Maisījuma pulveri maisos jāuzglabā sausā telpā. 

 Maisījuma pulvera uzglabāšanas laiks ir 1 gads. 
 
 

 
 
 
 


