
Klinkertellise liimsegu weber.therm  370

Toote kirjeldus 
weber.therm 370 on hüdrauliliselt kuivav, suure 
nakketugevusega mineraalne liimsegu. Toodet kasutatakse 
weber.therm AK500 / BK500 klinkertellisega SILS-
lahendustes liimseguna. Samuti sobib therm 370 kasu-
tamiseks väheimavatel aluspindadel nagu bituumeni 
baasil hüdroisolatsioonid või tihedad ja siledad  betoon-
pinnad.  

Aluspind 
Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba, samuti 
ühtlase veeimavusega. Vajadusel tuleb aluspinda töödelda 
süvaimmutuskruniga weber.prim 400 Tiefgrund. Kõik 
lahtised osad tuleb eelnevalt aluspinnalt eemaldada 
(lahtine värv, krohv jmt). Armeerimissegu peab olema enne 
klinkerkivide liimimist kuivanud vähemalt 14 päeva.  

Segu valmistamine ja kasutamine 
Kuivsegule lisatakse 30 kg koti kohta u 6,5 l puhast jahedat 
joogivett ning segatakse trelli otsa kinnitatud vispliga kuni 
saavutatakse homogeenne mass. Ca 5 minuti möödudes 
segada korra uuesti. Segu kasutusaeg on umbkaudu 2 h.   

Klinkerkivi liimimisel tuleb segu kanda nii aluspinnale kui ka 
dekoratiivkivi tagumisele küljele plaatimiskammiga (8x8 
mm). Plaadi paika asetamisel tuleb plaadile tugevalt peale 
suruda. Segu nakkepind plaadi ja aluspinna vahel peab 
olema 100%. Korraga tasub liimsegu aluspinnale kanda 
umbes nii suures mahus, mida jõuab 10...20 minutiga 
plaatida.  

Tööde ja segu kuivamise ajal peab aluspinna ja 
töökeskkonna temperatuur olema vähemalt +5 °C.  

 Väga suure nakketugevusega
 Elastne
 Vastupidav ja külmakindel liimsegu

dekoratiivsetele fassaadikividele

Märkused 
Kõik tööd tuleb teostada vastavalt üldistele ehitus- ja 
ohutusnõuetele. Toode sisaldab tsementi ning võib omada 
silmi- ja hingamisteid ärritavat mõju. Kui liimsegu satub 
silma või hingamisteedesse, siis pöörduda kindlasti 
vajadusel arsti poole. Kõik töövahendid ja –riistad tuleb pesta 
kohe peale tööde lõppu puhta veega.  

Säilivusaeg 
6 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud 
pakendis 

 Tehnilised andmed 

Kulunorm u 3,5 kg/m� = 8,6 m�/30 kg

Tuleklass 

Tihedus 

Nakketugevus 

Difusioonitakistus µ ≤25

> 1N/mm� 

A2-s1, d0 

U 1600 kg/m� 

Koostisosad 

Sideaine 

Sideaine, liiv, lisaained 

Tsement 

Saint-Gobain Ehitustooted AS     Peterburi tee 75, 11415 
Tallinn     Tel. +372 620 9510,    info@e-weber.ee   www.weber.ee 

Pakend 30 kg / alusel 42 kotti 




