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JÓ TUDNI

Anyagigény: 1,2 kg/m2/mm 
Kiadósság: kb. 20 m2/24 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

• Hígíthatóság: nem hígítható!
• Száradási idő: kb. 2-4 óra/réteg
• Burkolható: 24 óra után
• Tapadószilárdság: ≥ 0,5 N/mm2

• Vízbehatolás: 0

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

DE101092 8 kg/vödör 60 vödör / 480 kg

DE225424 24 kg/vödör 24 vödör / 576 kg

DE101091 4 kg/vödör 120 vödör / 480 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

• +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett 
a felhordás nem javasolt.

• A termék eredeti csomagolásban, magas hőmérséklettől és fagytól védve 
a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Feldolgozásra kész, oldószermentes, hidegburkolati réteg 
alatti vízszigetelő folyékony fólia máz, lefolyó víz elleni szige-
telésként beltérben. Alkalmazható háztartási és üzemi vizes 
helyiségekben, anhidrit, cement- és mész-cement kötésű 
felületekre. 

weber.tec 822
Folyékony fólia

• Oldószermentes
• Rövid száradási idő
• Magasan rugalmas
• Repedésáthidaló
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás, és szennyeződésmentes, valamint mentes 
az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.). A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. A porózus, erősen 
nedvszívó, főként cement- és mész-cement kötésű alapoknál webercol primer alapozó alkalmazása szükséges. 
Kevésbé vagy nem nedvszívó, valamint gipszes és anhidrit alapfelületekre webercol bondprimer tapadóhíd 
alkalmazása ajánlott.

FELDOLGOZÁS

Az anyagot felhasználás előtt a saját vödrében keverjük át, hígítás nélkül! A szigetelés megkezdése előtt weber.tec 
829 hajlaterősítő szalagot megfelelő méretűre vágjunk le, majd a folyékony fólia saját anyagával, ecsettel kenjük 
végig a sarkokat, hajlatokat, dilatációkat. Az így felhordott anyagba fektessük bele a hajlaterősítő szalagot, és 
gipszes vagy kőműveskanállal elsimítva ágyazzuk be. Azután hengerrel vagy ecsettel a teljes felületre egyenletesen 
hordjuk fel, min. 0,5 mm vastagságban a weber.tec 822 folyékony fólia szigetelést. Az első réteg kiszáradása után 
második réteg felvitele is szükséges. A burkolás megkezdése előtt minden esetben kb. 24 órát hagyjuk száradni. 
A kikeményedett fóliára csak rugalmas alakváltozásra képes (S1 flexibilis) burkolólap-ragasztóval burkolhatunk (pl. 
webercol promax S1). A szerszámokat, edényeket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani. Ugyanígy kell 
eljárni az esetlegesen szennyeződött felületekkel is.

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 teljesítményny-
ilatkozatát és biztonsági adatlapját is. 
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