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ĪSTAIS DARBAMSAKRET 2015/1

Flīžu līmes      Hidroizolācijas
Sakret flīzēšanas sistēmas
Grīdu izlīdzinātāji

GRĪDU IZLĪDZINĀTĀJI

– Iekšdarbiem
– Izmantojams uz apsildāmajām grīdām
– Betona virsmām
– Ātri cietējošs (10mm/24st)
– Virsmas gludai izlīdzināšanai
– Pirms apdares segumu uzklāšanas (paklājs, 

linolejs, parkets, lamināts u.c apdares segumi.)
– Kārtas biezums 3-20 mm, vienā kārtā
– Horizontālo plakņu līdzināšanai
– Nodiluma klase – A12
– Uz cementa bāzes
– Nedegošs / ugunsdrošības klase A1

Pašizlīdzinošs, ātri cietējošs maisījums  
betona grīdām (3-20mm) 

 N S P
Iepakojums: 25 kg 

Patgēriņš: 
1,6 kg/m2/mm

– Iekšdarbiem
– Izmantojams uz apsildāmajām grīdām
– Koka, kokšķiedras plākšņu un betona virsmām
– Ātri cietējošs (10 mm/24 st)
– Virsmas gludai izlīdzināšanai
– Satur polipropilēna šķiedru
– Pirms apdares segumu uzklāšanas (paklājs, 

linolejs, parkets, lamināts u.c apdares segumi)
– Kārtas biezums 3-20 mm, vienā kārtā
– Horizontālo plakņu līdzināšanai
– Nodiluma klase – A9
– Uz cementa bāzes
– Nedegošs / ugunsdrošības klase A1

Pašizlīdzinošs, ātri cietējošs maisījums  
koka grīdām (3-20mm) 

 H D A
Iepakojums: 25 kg 

Patgēriņš: 
1,6 kg/m2/mm

– Iekšdarbiem un ārdarbiem
– Sala un mitruma izturīga
– Slīpumu veidošanai un pilnu plakņu līdzināšanai
– Mehāniski līdzināma
– Izmantojama kā nobeiguma klājums maz 

noslogotām virsmām
– Izmantojama uz apsildāmajām grīdām
– Horizontālo plakņu līdzināšanai
– Betona pamatņu defektu labošanai
– Izstrādājama ar rokām un mehāniski
– Nodiluma klase – A12
– Uz cementa bāzes
– Nedegoša / ugunsdrošības klase A1

Izlīdzinošā masa grīdām (3-40mm)  

 B A M
Iepakojums: 25 kg 

Patgēriņš: 
1,6 kg/m2/mm

– Iekšdarbiem un ārdarbiem
– Sala un mitruma izturīga
– Plastiska
– Mehāniski līdzināma
– Grīdu līdzināšanai pirms nobeiguma apdares
– Izmantojama kā nobeiguma klājums maz 

noslogotām virsmām
– Izmantojama uz apsildāmajām grīdām
– Horizontālo plakņu līdzināšanai
– Betona pamatņu defektu izlabošanai
– Horizontālo starppaneļu šuvju aizpildīšanai
– Paātrināts pirmās cietēšanas laiks
– Uz cementa bāzes
– Nedegoša / ugunsdrošības klase A1

Izlīdzinošā masa grīdām (10-60 mm)  

 F S
Iepakojums: 25 kg 

Patgēriņš: 
1,6 kg/m2/mm
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1. Betons:  Sakret BE, BH vai BF
2. Grunts:  Sakret UG (1:2)
3. Izlīdzinošais sastāvs:  Sakret BAM vai FS
4. Grunts:  Sakret UG (1:2) betona virsmām,  

 Sakret UG koncentrētā veidā kokam 
5. Pašizlīdzinošais sastāvs:  Sakret NSP (betona virsmām) vai  

 Sakret HDA (koka virsmām)
6. Apdares segums:  lamināts, linolejs, parkets, flīzes, paklājs utt.

 Izlīdzinošo grīdu sastāvu sistēma  Norādījumi

– Tehniskie dati attiecas uz +20ºC temperatūru un 50% relatīvo gaisa mitrumu. 
Zemāka temperatūra palielina, augstāka – samazina norādītās vērtības. 

– Sacietēšanas fāzē sargāt no saules, caurvēja, sala un pārāk augstas 
temperatūras (>+25º C). 

– Satur cementu, reaģē sārmaini. Sargāt ādu un acis, ievērot tehniskos 
norādījumus. Ja būvmaisījums iekļuvis acīs, skalot ar lielu ūdens daudzumu, 
nepieciešamības gadījumā vērsties pie ārsta.

– Patēriņš – apmēram 1,6 kg maisījuma uz 1 m2, ja kārtas biezums ir 1 mm. 
Materiāla patēriņš atkarīgs no virsmas īpašībām un apstrādes veida.

 Izmantojot sastāvu siltajām grīdām, atslēgt siltuma padevi vismaz 5 dienas 
pirms un pieslēgt ne ātrāk kā pēc 28 dienām.
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 SAKRET flīzēšanas sistēma mitrās telpās

1. Grīdas/Sienas pamatne.  Bloki, ķieģeļi, betons, ģipškartons, apmetums u.c. virsmas
2. Grīda.  Grunts pirms izlīdzi no šās kārtas Sakret UG  

 (atšķaidīta ar ūdeni 1:2) vai Sakret QG
3. Grīdas līdzināšana.  Līdzinātāji grīdām FS vai BAM, vai pašizlīdzinošās  

 grīdas NSP vai HDA
4. Gruntēšana.  Sakret UG, BG vai TGW, atkarībā no virsmas
5. Hidroizolācija. Sakret OAD, OAD ELASTIC, Sakret TCM  

 (lieto telpām ar augstu mitruma pakāpi)
 Armēšana. Hidroizolācijas lenta Sakret D, kā arī hidroziolācijas  

 papildelementi, iestrādāti Sakret OAD, OAD ELASTIC,  
 Sakret TCM starpslānī 

6. Flīžu līmes.  Sakret FK*, FK Plus, FKe, FKW, FFK vai FFKs 
7. Flīzes
8. Šuvotājs.
9. Amortizācijas šuves.  Silikons vai šuvēm paredzēta mastika

* FK rekomendējam izmantot grīdu flīzēšanai sausās telpās.

FLĪZĒŠANAS SISTĒMAS

Silikona iepildīšana
– Deformācijas šuves aizpilda ar silikonu vai ar 

polimetāna hermētiķi
– Izmantojot speciālu lāpstiņu un ziepjūdeni, silikonu 

formē un ļauj tam nožūt

Virsmas sagatavošana:
– Gruntē apstrādājamās pamatnes
– Bojātas pamatnes salabo un izlīdzina
– Sagatavotās virsmas nogruntē ar Sakret UG 

(atšķaidot ar ūdeni, attiecībā 1:2-1:5, atkarībā no 
virsmas) vai OAD ELASTIC PRIMER (1:4 H2O)

Deformācijas šuvju un stūru sagatavošana
– Salaiduma šuvēs hidroizolācijas mastikas starpslānī 

iestrādā amortizējošo hidroizolācijas lentu Sakret D
– Iekšējiem un ārējiem stūriem  

izmanto speciālus iekšējo un ārējo stūru elementus 
D in vai D ex, kurus iestrādā hidroizolācijas mastikas 
starpslānī

– Hidroizolējošo lentu Sakret D iestrādā arī grīdas 
deformācijas šuvēs

Flīžu līmes uzklāšana
– Ar robaino ķelli uz virsmas uzklāj flīžu līmi
– Flīžu līmi uzklāt tik lielai platībai, lai to varētu noflīzēt 

pirms flīžu līmes apžūšanas
– Flīzēšanai uz hidroizolācijas drīkst izmantot flīžu 

līmes FK, FK Plus, FKe, FFK, FFKs un FKW

Flīžu līmēšana
– Pirms flīzēšanas uzsākšanas pārliecinieties, vai flīžu 

ražotājs neizvirza specifiskas prasības konkrēto flīžu 
līmēšanai

– Pārliecinieties,  vai flīžu līmējamā virsma ir tīra
– Uz virsmām, kur paredzētas lielākas slodzes, flīžu 

līmi uzklāj gan uz virsmas, gan uz flīzes
– Ik pa laikam, paceļot flīzi, pārliecinieties, vai flīžu 

līme pilnībā nosedz flīzes līmējamo virsmu

Šuvotāja iestrāde
– Pārliecinieties, vai flīžu šuvju vietas ir tīras
– Ar gumijas dēlīti vai lāpstiņu uzklājiet šuvotāju uz 

virsmas
– Šuvotāju aizpildīšanu veic pa diagonāli, pret flīžu 

šuvēm
– Nedaudz uzspiežot  

iestrādājiet šuvotāju tā, lai šuves tiktu pilnībā 
aizpildītas

Šuvotāja noņemšana
– Kad šuvju masa sāk apžūt, virsmu tīra ar labi 

izspiestu sūkli
– Kad šuvju masa ir stingra, bet nav vēl sacietējusi, ar 

sūkļa palīdzību notīra javas pārpalikumus un formē 
šuves

– Kad šuvju masa izžuvusi, virsmu notīra ar slapju 
sūkli un noslauka ar sausu lupatiņu

Hidroizolācijas uzklāšana
– Virsmām uzklāj hidroizolācijas mastiku ar otu vai  

rulli, divās kārtās
– Kad pirmā hidroizolācijas kārta nožuvusi, uzklāj otro 

kārtu
– Hidroizolācijas kārtas jāklāj pretējos virzienos
– Uz koka grīdām lieto hidroizolācijas audumu, kuru 

iestrādā hidroizolācijas mastikas starpslānī

 Svarīgi – pēc hidroizolācijas nožūšanas vidējais 
sausās plēves biezums Sakret hidroizolācijai:
• OAD ELASTIC – 0,4 – 0,6 mm
• OAD – 0,5 mm
• TCM – 2 mm

 SAKRET flīzēšanas sistēmas darbu apraksts

Ūdens izvadu sagatavošana
– Ūdens novades trapiem un ūdens izvadu caurulēm 

pa malām lieto speciālas manšetes (kuras iestrādā 
hidroizolācijā) – Sakret DW; DW+; DB (grīdām)

1. Poliuretāna hermētiķis
2. Šuvju masa ( vēlams epoksīda: klase , atbilstoši EN 13888- RG )
3. Divkomponentu  hidroizolācija: Sakret TCM + Elastīgā blīvējošā lenta Sakret D  

 u. c. papildmateriāli
4. Flīžu līmjavas: Sakret FKE, Sakret FKW, Sakret FFK
5. Grunts: Sakret UG ( atšķaidot ar ūdeni, attiecībā 1:2)
6. Grīdu izlīdzinošie maisījumi:  Sakret BAM, Sakret FS
7. Grunts:  Sakret UG (atšķaidot ar ūdeni, attiecībā 1:2)

 SAKRET flīzēšanas sistēmas – terasēm un balkoniem
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1 Hidroizolācijas pielietojums

Pielietojums OAD OAD Elastic TCM

Pamati (cokols) nē nē jā

Dzeramā ūdens rezervuāri nē nē jā

Tehnoloģiskie rezervuāri (piem., ugunsdzēsēju) nē nē jā 

Terases nē nē jā

Balkoni nē nē jā

Peldbaseini nē nē jā

Mitrās telpās jā jā jā

Apsildāmās grīdas jā jā jā

Ēku kāpnes jā nē jā

FLĪŽU LĪMES HIDROIZOLĀCIJA

– Iekšdarbiem un ārdarbiem
– Sala un mitruma izturīga
– Sienām un grīdām
– Stabilām virsmām
– Uz cementa bāzes
– Līmēšanai plānās un vidēji biezās kārtās
– Keramiskajām un akmens masas flīzēm  

(ne lielākām par 35x35cm)

Flīžu līme (balta/pelēka, klase C1) 

 F K
Iepakojums:  
5 kg / 12,5 kg / 25 kg 

– Iekšdarbiem un ārdarbiem
– Sala un mitruma izturīga
– Sienām un grīdām
– Apsildāmajām grīdām
– Flīzēšanai uz ģipškartona
– Flīzēšanai tieši uz vecajām flīzēm
– Flīzēšanai uz hidroizolācijām  OAD, OAD ELASTIC, 

TCM
– Uz baltā cementa bāzes
– Līmēšanai plānās un vidēji biezās kārtās
– Marmora elementiem un apdares plāksnēm
– Stikla mozaīkai
– Keramiskajām, akmens masas, akmens apdares 

plāksnēm, stikla mozaīkas flīzēm, marmora 
elementiem un plāksnēm, kamīna apdares 
flīzēm, klinkera flīzēm un plāksnēm

Flīžu līme Extra (balta, klase C2 TE)

 F K W
Iepakojums:  
5 kg / 25 kg 

– Iekšdarbiem un ārdarbiem
– Sala un mitruma izturīga
– Sienām un grīdām
– Apsildāmajām grīdām
– Flīzēšanai uz ģipškartona
– Flīzēšanai tieši uz vecajām flīzēm
– Flīzēšanai uz hidroizolācijām OAD, OAD ELASTIC, 

TCM
– Fasādes apdares flīžu līmēšanai
– Līmēšanai uz koka virsmām
– Uz kokšķiedras plāksnēm un saplākšņa
– Līmēšanai plānās un vidēji biezās kārtās
– Piemērota siltuma mūriem un kamīniem
– Ekspluatācijas temperatūra -25º C līdz 80º C
– Var slogot (staigāt) un aizpildīt šuves pēc ~ 4 h
– Keramiskajām, akmens masas, akmens apdares 

plāksnēm, stikla mozaīkas flīzēm, kamīna apdares 
flīzēm, klinkera flīzēm un plāksnēm

Ātri cietējošā flīžu līme ar uzlabotām 
īpašībām (pelēka, klase C2 FT)

 F F K s
Iepakojums:  
5 kg / 25 kg 

– Iekšdarbiem un ārdarbiem
– Sala un mitruma izturīga
– Sienām un grīdām
– Apsildāmajām grīdām
– Flīzēšanai uz ģipškartona
– Flīzēšanai tieši uz vecajām flīzēm
– Flīzēšanai uz hidroizolācijām OAD, OAD ELASTIC, 

TCM
– Fasādes apdares flīžu līmēšanai siltināšanas sistēmās
– Līmēšanai uz koka virsmām, kokšķiedras 

plāksnēm un saplākšņa
– Līmēšanai plānās un vidēji biezās kārtās
– Piemērota siltuma mūriem un kamīniem
– Ekspluatācijas temperatūra -25º C līdz 80º C
– Keramiskajām, akmens masas, akmens apdares 

plāksnēm, stikla mozaīkas flīzēm, kamīna 
apdares flīzēm, klinkera flīzēm un plāksnēm

Flīžu līme ar uzlabotām īpašībām  
(pelēka, klase C2 TE)

 F F K
Iepakojums:  
5 kg / 12,5 kg / 25 kg 

– Pelēkā krāsā
– Vannasistabām, virtuvēm un sanitārajiem 

mezgliem
– Pilnībā novērš mitruma migrāciju uz virsmu
– Iekšdarbiem un ārdarbiem
– Iestrāde uz sausām virsmām
– Sienām un grīdām
– Saglabā elastību līdz – 25º С
– Nesatur šķīdinātājus
– Veido teicamu saķeri ar virsmu
– Teicama mehāniskā noturība
– Nav paredzēta kā nobeiguma klājums
– Iestrādājama ar otu vai rullīti
– Flīzēšanai izmantot FKe, FKW, FFK, FK Plus vai FFKS

Hidroizolācija 

 O A D                 
Iepakojums:  
5 kg / 15 kg / 30 kg

Patēriņš: 350-1000 g/m²

– Hidroizolācijas materiāls uz sintētiskā stirola-
butadiēna lateksa bāzes

– Viegli uzklāt
– Lieliska saķere ar dažādiem materiāliem
– Laba mehāniskā izturība
– Zema viskozitāte un liels sausais atlikums
– Maza ūdens uzsūkšanās spēja
– Lieliska izturība pret sārmu iedarbību
– Flīzēšanai izmantot SAKRET FK Plus, FKe, FKW, 

FFK vai FFKs

Hidroizolācija 

 O A D  E L A S T I C                 
Iepakojums:  
5 kg / 10 kg / 20 kg

Patēriņš: 950-1300 g/m²

– Uzlabotas īpašības – samazināta slīde un 
pagarināts saķeres laiks

– Ārdarbiem un iekšdarbiem
– Sienām un grīdām
– Stabilām minerālajām virsmām un ģipškartonam
– Keramikas un akmens masas flīzēm
– Flīzēšanai uz hidroizolācijām OAD, OAD ELASTIC

Flīžu līme (pelēka, klase C1TE)

 F K  P l u s
Iepakojums: 25 kg – Iekšdarbiem un ārdarbiem

– Sala un mitruma izturīga
– Sienām, grīdām
– Apsildāmajām grīdām
– Flīzēšanai uz ģipškartona
– Flīzēšanai tieši uz vecajām flīzēm
– Flīzēšanai uz hidroizolācijām OAD, OAD ELASTIC
– Uz cementa bāzes
– Keramiskajām un akmens masas flīzēm, akmens 

apdares plāksnēm, stikla mozaīkas flīzēm, 
klinkera flīzēm un plāksnēm

Flīžu līme Extra (pelēka, klase C2 TE) 

 F K e
Iepakojums:  
5 kg / 12,5 kg / 25 kg 

– Paredzēta ēku vertikālajai un horizontālajai 
hidroizolācijai

– Izmantojama telpās ar palielinātu mitrumu – 
pirtīs, dušas telpās, vannas istabās, pagrabos, 
balkonos, terasēs un līdzīgās būvēs

– Piemērota skābbarības glabātavām, notekūdeņu 
rezervuāriem un lopu fermām, noslodzei ar 
pozitīvo ūdens spiedienu

– Ārdarbiem un iekšdarbiem
– Noturīga pret UV stariem, salizturīga, veido 

elastīgu plēvīti
– Paredzēta uzklāšanai uz stingrām minerālām 

pamatnēm – betona, porainajiem betoniem, 
ķieģeļu mūra, apmetuma (CSII un CSIII klase) u.c.

– Paredzēta hidroizolācijas ierīkošanai zem flīžu 
apdares

Divkomponentu hidroizolācija 

 T C M                 
Iepakojums:  
Komponents A: 12,5 kg
Komponents B: 5 kg

Patēriņš: 2 kg/m²  
(2 kārtās,  
1 kārtas biezums 1 mm)

– Virsmu apstrādei pirms hidroizolācijas SAKRET OAD 
ELASTIC uzklāšanas

– Uzlabo SAKRET OAD ELASTIC saķeri ar virsmu
– Stiprina pamatni
– Flīžu pielīmēšanai izmantot SAKRET FK Plus, FKee, 

FKW, FFK vai FFKs

Grunts 

 O A D  E L A S T I C  P R I M E R
Iepakojums:  
1 l / 3 l / 20 l 

Patēriņš: 150-400 g/m²

–  Iekšdarbiem un āra darbiem 
–  Sienām un grīdām 
–  Hidroizolācijas izveidei  zem keramiskām flīzēm 

un plāksnēm, iestrādājot  elastīgo flīžu līmjavu 
SAKRET FKe un SAKRET FFK slānī

–  Ūdensnecaurlaidīgs
–  Sārmnoturīgs 
–  Plaisas nosedzošs 
–  Izmantojams uz virsmām, kuras pakļautas 

patstāvīgai mitruma iedarbībai

Hidroizolācijas audums

 D I E

1000 mm x 15 m rullis

 Sakret flīzēšanas sistēma ar hidroizolācijas  
 un atdalīšanas membrānu  

1. Pamatne
2. Grunts:   Sakret UG (atšķaidīta 1:3 ar ūdeni) vai Sakret QG
3. Flīžu līmjavas:  Sakret FKE, Sakret FFK, Sakret FKW
4. Hidroizolācijas atdalīšanas membrāna Sakret DIE

– Šuvju vietās  iestrādā membrānu, pārsedzot šuves  
ar pārlaidumu 5 cm

– Starp membrānām, salaiduma vietās, iestrādā hidroizolācijas 
Sakret OAD, Sakret OAD Elastic, Sakret TCM.

5. Flīžu līmjavas: Sakret FKe, Sakret FFK, Sakret FKW
6. Flīzes vai plāksnes

 Flīžu līmjavu klasifikācija  Flīžu līmes patēriņš

Patēriņš uz m² FK FK plus FKe FKW FFK FFKs

Zobķelles izmērs 4x4 mm 1,8 kg 1,8 kg 1,6 kg 1,6 kg 1,8 kg 1,8 kg

Zobķelles izmērs 6x6 mm 2,7 kg 2,7 kg 2,4 kg 2,4 kg 2,6 kg 2,6 kg

Zobķelles izmērs 8x8 mm 3,6 kg 3,6 kg 3,1 kg 3,1 kg 3,5 kg 3,5 kg

Zobķelles izmērs 10x10 mm 4,5 kg 4,5 kg 3,9 kg 3,9 kg 4,4 kg 4,4 kg

Pēc klases
– T (tixotropic) – līmjavas noturība pret flīzes noslīdēšanu uz vertikālas virsmas 

max. 0,5mm
– E – līmjavas ar pagarinātu atklāto darba laiku – aptv. 30 min. (cementu satu ro-

šām līmjavām un dispersijas līmēm ar paaugstinātiem parametriem – klase D2)
– F (fast setting) – flīžu līmjavas, kas ātri cietē. 6 h laikā sasniedz sasaistes stiprību 

0,5 MPa (attiecas tikai cementu saturošām līmjavām)
 
Saskaņā ar standartu EN 12004
Cementu saturošās flīžu līmjavas, atkarībā no adhezīvās (sasaistes) stiprības 
stie pē, iedala klasēs: C1 und C2. Standarts nosaka, ka minimālai stiepes stiprībai  
jāatbilst: – Klase C1 – min 0,5 N/ mm²
  – Klase C2 – min 1 N/ mm²
Adhezīvā stiprība stiepē nodrošina noturīgu, uzticamu sasaisti starp flīzi un 
pamatni.

HIDROIZOLĀCIJA

– Iekšdarbiem un ārdarbiem
– Elastīgo hidroizolāciju pastiprināšanai vertikālo 

un horizontālo virsmu savienojuma vietās 
– Deformācijas šuvēm ar keramisko flīžu un 

plākšņu apdari
– Ūdensnecaurlaidīga
– Augsta stiepes izturība un ķīmiskā noturība

Elastīga blīvējošā lenta

 D

120 mm x 50 m rullis

– Stūra elementus iestrādā hidroizolācijas 
sistēmās, ārējo un iekšējo stūru hidroizolēšanai 
sienas savienojuma vietās ar grīdu

– Stūra elementus iestrādā hidroizolācijas 
mastikas starpslānī (hidroizolācija / D in vai  
D ex / hidroizolācija)

Hidroizolācijas stūru elementi:

 D  i n  /  D  e x

145x145 mm

– Manšete DW paredzēta sienas ūdens izvadu 
hidroizolācijas sistēmas izveidē (izvada  
diametrs 15 mm) 

– Manšete DW+ paredzēta sienas, ūdens izvadu un 
hidroizolācijas sistēmas izveidē (izvada diametrs 
24-55 mm) iekšdarbiem un ārdarbiem

– Veidota no plānas, neaustas membrānas, kurai 
vidū iestrādāts elastīgs poliuretāna gredzens, 
kas atvieglo tās montāžu

– Ūdensnecaurlaidīga, ar augstu stiepes izturību 
un ķīmisko noturību

– Manšete DB paredzēta grīdas sanitāro mezglu 
hidroizolācijas sistēmas izveidei

– Sienas un grīdas manšetes iestrādā 
hidroizolācijas mastikas starpslānī  
(hidroizolācija/manšete/hidroizolācija)

Sanitāro mezglu manšetes

 D W  /  D W +  /  D B

DB grīdām: 
425 mm x 425 mm

DW sienām: 
120 mm x 120 mm

PAPILDELEMENTI DROŠAS HIDROIZOLĀCIJAS IZVEIDEI

GRUNTIS

– Smilšainu, krītainu un drūpošu virsmu sasaistei
– Balta – pēc nožūšanas caurspīdīga un matēta
– Dziļi sasaista un nostiprina pamatni
– Noturīga pret atmosfēras iedarbību
– Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanās spēju
– Ūdens tvaiku caurlaidīga
– Ar minimālu aromātu
– Gatava lietošanai

Dziļā grunts

 T G W
Iepakojums:  
1 l / 5 l / 10 l / 20 l

Patēriņš: 50–300 g/m2

– Universāls pielietojums
– Dzeltenā krāsā – nogruntēto virsmu identificēšanai
– Nostiprina pamatni
– Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanas spēju
– Noturīga pret atmosfēras iedarbību
– Ar minimālu aromātu
– Gatava lietošanai

Būvgrunts

 B G
Iepakojums:  
1 l / 5 l / 10 l / 20 l

Patēriņš: 50–300 g/m2

– Nostiprina pamatni
– Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanās spēju
– Dzeltenā krāsā – nogruntēto virsmu 

identifikācijai
– Ar minimālu aromātu
– Noturīga pret atmosfēras iedarbību

Universālā grunts (koncentrāts)

 U G
Iepakojums:  
1 l / 5 l / 10 l / 25 l

Patēriņš: 50–300 ml/m2

– Blīvām, neuzsūcošām virsmām
– Ar saķeri uzlabojošām piedevām (kvarca smiltīm)
– Ūdens tvaiku caurlaidīga
– Izmantojama arī kā virsmu strukturējošs produkts
– Noturīga pret atmosfēras iedarbību
– Ar baltu pigmentāciju
– Tonējama

Kvarca grunts

 Q G
Iepakojums:  
1,5 kg / 5 kg /  
15 kg / 30 kg

Patēriņš: 100–300 g/m2

DW+: 
Ø 100 mm / Ø 150 mm


