Termékadatlap
webersan plus 200
Lábazati javítóvakolat

Lábazati szárítóvakolat elsősorban erősen nedves (kapilláris
felszívódás miatt vizes) és mechanikai hatásoknak kitett lábazati felületek sávszerű vakolatjavítására, fagyálló, víztaszító
és páraáteresztő tulajdonságokkal.
JÓ TUDNI
Anyagigény: kb. 14 kg/m2/cm
Kiadósság: kb. 2,2 m2/30 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: 0,21 liter víz 1 kg szárazanyaghoz
(kb. 6,3 liter/zsák)
TECHNIKAI ADATOK

• Erősen nedves,
sószennyezett
lábazatokra
• Sómegkötő, falszárító
hatású
• Kiváló víztaszító
• Fagyálló

•
•
•
•
•
•

Max. szemcseméret: kb. 2 mm
Nyomószilárdság: CSIII
Tapadószilárdság: ≥ 0,06 N/mm2
Kapilláris vízfelvétel: ≥ 0,3 kg/m2
Páradiffúziós tényező: ≤ 20
Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK
Termékkód
SPL200

Kiszerelés
30 kg/zsák

Raklap mennyiség
36 zsák / 1080

kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
• +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett
a felhordás nem javasolt.
• A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell.
• Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
• A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között
tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE
Az alapfelület legyen 2-3 napos szilárdságú, webersan presto 100 gúzzal 50-100%-ban előfröcskölt, teherbíró,
egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.
FELDOLGOZÁS
A szárazanyagot víz fokozatos hozzáadásával keverjük csomómentesre. A kevert habarcs sűrűsége akkor jó, ha az
éppen megmarad a vakolókanálon. A vakolatot a gúzolt, előnedvesített felületre (kézi vakolásnál kanállal feldobva) kb.
2-3 cm vastagságban egy rétegben kell elkészíteni, majd kartecsnivel, vagy léccel egyszer durván, de egyenletesen
elhúzni. Vastagabb felületet két rétegben „nedveset a nedvesre” eljárással kell képezni. Igény esetén a második, kb. 0,5
cm vastagságú réteg saját anyagában besimítható.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL
A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további
hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
webersan presto 100

Falszárító gúz

webersan presto 300

Falszárító simítóvakolat

weberton silicate

Szilikát homlokzatfesték műemlékekre
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