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JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 5-7 kg/m2 
Kiadósság: kb. 5,7-8 m2/40 kg zsák 
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,2 liter víz 1 kg szárazanyaghoz 
(kb. 8 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

• Max. szemcseméret: kb. 3 mm
• Tapadószilárdság: ≥ 0,33 N/mm2

• Páradiffúziós tényező: 5/20
• Kapilláris vízfelvétel: W1
• Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

P705 40 kg/zsák 30 zsák / 1200 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 csapadékha-
tástól óvni kell.

• Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
• A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között 

tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Felhasználásra kész, por alakú, cementkötésű előfröcskölő 
anyag, nedvszívóképesség kiegyenlítésére, a falazat és a 
vakolat közötti tapadás erősítésére. Általában ajánlott ásvá-
nyi falazatokra, külső és belső felületekre (kivéve pórusbeton 
falazatok). 

weberKPS gúz
Cementes gúz

• Könnyen eldolgozható
• Kiváló tapadóképesség
• Kiegyenlíti a 

nedszívóképességet
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. Alacsony 
szilárdságú, vegyes falazatok esetén korrózióálló vakolattartó rabicháló alkalmazása javasolt, dübelezve.

FELDOLGOZÁS

A szárazanyagot fokozatos vízadagolás mellett a gúznál szokásos állagúra keverjük. A sűrűség akkor jó, ha a 
felhordott friss anyag nem folyik le a falról. A bekevert anyagot 2 órán belül használjuk fel. A szükség szerint 
előnedvesített felületre a gúzt serpenyővel, egyenletes vastagságban (3-5 mm) elterítve hordjuk fel.

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

weberKPS 141G Gépi alapvakolat
weberKPS 141K Kézi alapvakolat
weberKPS profi Extra alapvakolat
weberKPS 201 Médium alapvakolat
weberKPS 231 Lábazati alapvakolat
weberKPS light Könnyített alapvakolat
weberKPS terralit Hőszigetelő alapvakolat

Termékadatlap
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