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Fişă Tehnică

Sub formă de pulbere

Reglează absorbția de apă a 
suportului

2018

Material sub formă de pulbere pe bază de răşini sintetice, cu adaosuri minerale, de 
calitate profesională. Aplicabil uşor. După uscare asigură o aderenţă foarte bună a 
suportului, rezultând o suprafaţă rugoasă.

Domenii de utilizare

Pregătirea suprafeţei suport

Mod de lucru

Se utilizează pentru egalizarea absorbţiei de apă a suprafeţelor suport şi pentru obţinerea 
unor suprafeţe cu aderenţă ridicată. Se aplică înaintea operaţiilor de placare sau egalizare. 
Este recomandat pentru amorsarea suprafeţelor suport cu absorbţie de apă foarte ridicată 
sau foarte scăzută. Pentru pereţi şi pardoseli, la interior şi exterior.
Se aplică pe toate suprafeţele nedeformabile utilizate în industria construcţiilor cu absorbţie 
de apă foarte ridicată sau foarte scăzută: beton uşor, beton poros, beton proaspăt, zidărie, 
tencuială uscată, plăci de gips-carton. Recomandat pentru suprafeţe critice: plăci ceramice, 
mozaic vechi, lemn, OSB, metal, PVC.

Suprafaţa suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă, cu capacitate portantă şi 
lipsită de substanţe care împiedică aderenţa (grăsimi, bitum, praf, etc.)  

Se toarnă conţinutul unei pungi de 5 kg weber GR100 în 6 litri de apă curată, rece şi se 
amestecă manual sau cu ajutorul unui mixer electric pâna la obţinerea unui amestec fluid 
omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 10 minute se reamestecă.
Materialul astfel obţinut se aplică cu bidineaua sau cu pensula lată. Se recomandă 
reamestecarea şi în timpul aplicării pentru a evita segregarea (sedimentarea) particulelor 
solide. Suprafeţele devin utilizabile pentru operaţiile următoare după uscarea completă a 
grundului.
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Recomandări

Depozitarea
În mediu uscat pe paleţi de lemn

0Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului şi a suportului de la +5 C 
0pâna la +30 C.  Nu se aplică pe suprafeţe îngheţate, excesiv de calde sau pe suprafeţe expuse 

acţiunii directe a ploii, iar suprafeţele amorsate trebuie protejate împotriva înghetului, acţiunii 
directe a razelor solare, a ploii şi altor intemperii pâna la uscare completă.
Produsul weber GR100 nu se amestecă cu alte materiale.
Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

Termen de valabilitate
24 luni de la data fabricaţiei.

Ambalare
În găleţi de 5 kg. Paleti de 350 kg (70 găleţi).

Consum
2  cca. 0,15 - 0,20 kg/m pentru un strat  

Date tehnice

Conformitate

oAceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20 C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiţii 
de temperatură şi umiditate aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau accelerată.

Apa de omogenizare

Aspect material uscat

Masa volumică în stare afânată

Aderenţa la suport

Granulaţia maximă

Rezistenţa la foc

Rezistent din punc de vedere fiziologic şi microbiologic

Nu este toxic

cca. 6 l/5 kg

pulbere omogenă, fără aglomerări
31,1-1,3 g/cm      

2    0,5 N/mm

1 mm    

nedeterminată

Produs cu Agrement Tehnic.
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