Tehniskie dati
Sausā java ar šķiedru
armējumu

MRP

SBP

Patēriņš

Apm. 6-7 kg/m2, ja kārtas
biezums 5 mm

2 mm graudi; apm. 3 kg
sausās javas/m2
3 mm graudi: apm. 4,3 kg
sausās javas/m2

2 mm graudi; apm. 2.7 kg
sausās javas/m2
3 mm graudi: apm. 4,0 kg
sausās javas/m2

Nepieciešamais ūdens
daudzums uz 25 kg
iepakojumu

Apm. 4 - 4,5 l

Apm. 4 l

Apm. 6 l

Izstrādes laiks

Apm. 120 min.

Apm. 90 min.

Apm. 90 min.

Virsmas temperatūra

≥+50C

≥+50C

≥+50C

Apstrādes temperatūra

≥+50C – +250C<

≥+50C – +250C<

≥+50C – +250C<

≥1,0 N/mm2

≥1,0 N/mm2

Pretestība spiedē pēc 28
dienām
Uzglabāšanas ilgums

Apm. 12 mēneši

Apm. 12 mēneši

Apm. 12 mēneši

Pamatmateriāls

Baltais cements, speciālas
inertās piedevas,
polipropilēna šķiedras,
kā arī palīgvielas un
palīgmateriāli apstrādes
īpašību uzlabošanai

Celtniecības kaļķis, baltais
cements, speciālas inertās
piedevas, kā arī palīgvielas
un palīgmateriāli apstrādes
īpašību uzlabošanai

Celtniecības kaļķis, baltais
cements, speciālas inertās
piedevas, kā arī palīgvielas
un palīgmateriāli apstrādes
īpašību uzlabošanai

Būvmateriāli

AEROC GĀZBETONA BLOKU
SIENU IEKŠĒJĀ UN ĀRĒJA APDARE
Virsmas sagatavošana.
2-3 dienas pirms apdares darbu uzsākšanas, ja tas ir
nepieciešams, ar AEROC remontsastāvu vai
armēšanas javu KAM aizpilda un izlīdzina lielākos
virsmas defektus. Virsma jānotīra no liekajām līmes
paliekām un citiem iespējamajiem netīrumiem.
Virsmu gruntē vienā vai divās kārtās ar grunts sastāvu
BG. Gruntējums samazinās un izlīdzinās virsmas
mitruma uzsūci, uzlabos adhēziju un atvieglos
izlīdzinošās javas uzklāšanu. Grunts ir gatava
lietošanai, un to uzklāj ar otu, rullīti vai ar
smidzinātāja palīdzību.

KAM armējošo javu tiek iestrādāts stikla šķiedras tīkls.
Virs un zem visiem logu un durvju aiļu stūriem
nepieciešams iestrādāt papildus armējošā stikla
šķiedras sieta 165g/m² strēmeles – diagonālā virzienā
pie katra stūra uz plānas armējošās javas KAM kārtas
pielīmē apt. 30 x 60 cm lielus armējošā sieta gabalus.

Pēc gruntējuma nožūšanas var uzsākt armējošās javas
uzklāšanu. Lai nodrošinātu paaugstinātu apmetuma
izturību un precīzu darbu izpildi, uz ēku stūriem un
logu un durvju aiļu stūriem ar sastāvu KAM pielīmē
speciālos stūru proﬁ lus.

AEROC bloku līme
ziemas/vasaras

AEROC līme
pārsegumu
paneļiem

AEROC remonta
java

SAKRET armēšanas
java KAM

Lai izslēgtu iespējamo plaisu rašanos apdares slānī ar

Svaigi uzvilktā armējošas javas kārtā iespiež armējošo sietu

Virsmu gruntē ar grunti BG

Armējošo sietu nosedz ar plānu armējošās javas KAM kārtu

SAKRET
dekoratīvais
apmetums MRP

Grunts BG

SAKRET
dekoratīvais
apmetums SBP
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SAKRET būvgrunts
BG

SAKRET
pirmsapmetuma
grunts PG

SAKRET
silikātkrāsa/
silikātgrunts

Iejauciet sauso javu tīrā, aukstā ūdenī un samaisiet, lai
masa būtu vienmērīga, bez kunkuļiem. Pagaidiet
aptuveni 10 minūtes un samaisiet javu atkārtoti tagad materiāls ir gatavs uzklāšanai. Ja darba laikā java
sāk sabiezēt, atkārtota samaisīšana to atgriezīs
sākotnējā konsistencē.

Flīžu līmes FKe,
FKW, FFK

AEROC SIA

SAKRET SIA
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Plānā kārtā uzvelk armējošo javu KAM, kas satur polipropilēna
šķiedru armējumu

Armējošo javu KAM, kas satur polipropilēna šķiedru
armējumu, uzklāj un izlīdzina aptuveni 3 – 5 mm
biezā kārtā, un ar metāla rīvdēļa palīdzību tajā
iestrādā stikla šķiedras armējošo sietu tā, lai malas
pārsegtos par 10 cm. Virsmu izlīdzina ar otro

Armējošā java KAM
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armējošās javas kārtu 1 – 3 mm biezumā uzreiz pēc
sieta pielīmēšanas, vai pēc pirmās kārtas nožūšanas.
Pēc virsmas izlīdzināšanas sietam ir jābūt pilnībā
nosegtam ar javu.
Vietās, kur nepieciešams uzklāt armējošo javu biezākā
slānī ( ~10mm un vairāk), dariet to vairākās kārtās un
sekojiet, lai armējošais stikla šķiedras siets atrastos
pēc iespējas tuvā javas slāņa ārējai malai. Ja
nepieciešams, izmantojiet divas armējošā sieta kārtas.

Pēc nožūšanas armējošā java KAM veidos ūdens
tvaiku caurlaidīgu no telpas iekšpuses uz ārpusi, bet
no ārpuses mitrumu atgrūdošu virsmu, kas var tikt
izmantota gan kā pamatne tālākajiem apdares
materiāliem, gan kā nobeiguma slānis kā ārējā, tā
iekšējā apdarē.
Tālākos apdares darbus ieteicams veikt tikai pēc
armējošās kārtas nožūšanas (minimālais žūšanas laiks
– viena diennakts uz katru slāņa biezuma milimetru).

Iekšējā apdare

Ārējā apdare
Ja virsmai netiek izvirzītas paaugstinātas dekoratīvās
prasības, armējošo javu var krāsot ar jebkuru fasādes
krāsu, kas paredzēta krāsošanai uz minerālām
virsmām un kas neveido ūdens tvaiku necaurlaidīgu
plēvi piemēram lateksa vai silikātkrāsas. Ievērojiet
krāsas tehniskajos noteikumos minētos krāsošanas
nosacījumus.
Ja vēlaties veidot dekoratīvas virsmas, iesakām
izvēlēties kādu no mūsu dekoratīvajiem apmetumiem
SBP vai MRP.

ApmetumsSBP

Grunts PG

Nožuvušu armējošās javas kārtu nogruntē ar grunti PG

Armējošā java KAM veido viegli reljefu virsmu, un, ja
interjeram netiek izvirzītas paaugstinātas virsmas
kvalitātes prasības, tad nožuvušu javu var krāsot ar
krāsu, kas paredzēta minerālu virsmu krāsošanai.

Špaktele FIN
(mitrā/sausām telpām)

Lai veidotu pilnīgi gludu virsmu, armējošo javu
nepieciešams špaktelēt ar špaktelēm FIN (sausās
telpās) vai FIN + (mitrās telpās).
Špakteles veidotas uz kaļķa (FIN) un kaļķa – cementa
(FIN +) bāzes. Abas ir baltā krāsā un ir paredzētas
uzklāšanai 1- 3 mm plānā kārtā. Tās labi klājās un ir
viegli slīpējamas. FIN un FIN + veidos teicamu
pamatni jebkurai iekšdarbu krāsai vai tapetēm.
Špakteles patēriņš – apt. 1,2 kg/m2 pie slāņa biezuma
1 mm.
Vannas istabās, tualetēs un citās telpās ar

OAD ir uz polimēru dispersiju bāzes veidota
lietošanai gatava mastika, kas nesatur toksiskus
piemaisījumus. Šķidrā veidā tā šķīst ūdenī, bet pēc
nožūšanas veido ūdens necaurlaidīgu virsmu.
Hirdoizolācija jāuzklāj ar otu vai rullīti divās kārtās.
Pirms otrās kārtas ieklāšanas pirmajai kārtai jāļauj
nožūt (žūšanas laiks ~ 2 stundas). Stūros un vietās,
kur potenciāli varētu veidoties deformācijas,
hidroizolācijas kārtā iestrādā speciālas stikla šķiedras
armējošās lentas. Hidroizolāciajs OAD patēriņš: 0.7 –
1 kg/m2.
Pēc hidroizolācijas nožūšanas, tiešu uz tās virsmas var
līmēt ﬂ īzes izmantojot ﬂ īžu līmes FKe, FKW vai FFK.
Vietās, kur virsmām nav paredzēta tieša saskare ar
ūdeni, ﬂ īzes var līmēt tieši uz armējošās javas kārtas.
Virsmu iepriekš gruntē ar grunts sastāvu BG.
Izmantojamas ﬂ īžu līmes FK, FKe, FKW vai FFK.

Dekoratīvais apmetums SBP ir veidots uz baltā
cementa bāzes dekoratīvu virsmu izveidošanai ar
vienmērīgi blīvu struktūru. Pieejams ar 2 un 3 mm
graudu izmēru. Apmetums ir tvaiku caurlaidīgs.
Izmantojams kā nobeiguma kārta gan ārējā, gan
iekšējā apdarē.
Dekoratīvais apmetums MRP ir veidots uz baltā
cementa bāzes dekoratīvu virsmu izveidošanai
skrāpētā apmetuma tehnikā. Pieejams ar 2 un 3 mm
graudu izmēru. Apmetums ir tvaiku caurlaidīgs.
Izmantojams kā nobeiguma kārta gan ārējā, gan
iekšējā apdarē.

Apmetums MRP

Pirms dekoratīvo apmetumu uzklāšanas virsma
obligāti jāgruntē ar grunts sastāvu PG.

Grunts PG
Grunts PG ir gatava lietošanai, to uzklāj ar otu vai
rullīti. Šķidrā veidā grunts šķīst ūdenī, nožūstot veido
tvaiku caurlaidīgu un mitruma uzsūci mazinošu
virsmu. Grunts žūšanas laiks: 4 – 6 stundas, patēriņš:
150 – 250 gr/m2.
Apmetuma sauso javu ar mikseri sajauc tīrā traukā ar
tīru ūdeni tādā konsistencē lai svaiga java uzklājot
netecētu, pēc 10 minūtēm to nepieciešams atkārtoti
samaisīt. Ja darba laikā java sāk saistīties, atkārtota
samaisīšana to atgriezīs sākotnējā konsistencē.
Ar metāla dēlīti javu uzklāj uz apmetamās virsmas
graudu izmēra biezumā un pēc tam ar plastmasas
dēlīti izrīvē nepieciešamajā struktūrā.

Dekoratīvais apmetums
SBP un MRP–E

Hidroizolējošais slānis OAD

Plānā kārtā uzvelk dekoratīvo apmetumu

Flīžu līmes FKe, FKW, FFK
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paaugstinātu mitrumu, vietās, kur paredzēta tieša
ūdens klātbūtne nepieciešams izmantot papildus
hidroizolējošo slāni.
Armējošās javas virsmu, pēc tās nožūšanas, gruntē ar
grunts sastāvu BG. Otrā dienā virsmai uzklāj
hidroizolējošo slāni OAD.

UZMANĪBU!
Svaigu apmetumu sargāt no lietus un pārāk straujas izžūšanas, izvairīties no tiešiem saules stariem apstrādes
laikā. Apstrādei izmantot tikai nerūsējošus instrumentus. Lai izvairītos no krāsu atšķirībām, vienlaicīgi sajaukt
visu iepakojumu un katram nākošajam maisam ievērot to pašu ūdens daudzumu.
Uzklājot dekoratīvo apmetumu, jācenšas visu virsmu noklāt vienā piegājienā. Ja tas nav iespējams, veidojiet
savienojumu vietas ar krāsotāju lentas palīdzību. Brīvi veidota savienojuma vieta starp dažādos laikos veidotiem
apmetumiem, vēlāk būs viegli pamanāma
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