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JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 1,4 kg/m2/mm 
Kiadósság: kb. 18 m2/25 kg zsák 
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz 
(kb. 7,5 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

• Max. szemcseméret: kb. 0,2 mm
• Nyomószilárdság: CSIV
• Páradiffúziós tényező: ≤ 17
• Tapadószilárdság: ≥ 0,3 N/mm2

• Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

M742H 25 kg/zsák 48 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 szárazhabarcs 
fehér színben, glettelt simaságú felület készítéséhez, elsősor-
ban kültérben, simított alapvakolaton (nem gipszes alapra), 
festés előtt a vakolat egyenetlenségeinek megszüntetésére. 

weberKPS glett
Kültéri fehér glett

• Repedésmentesen 
szilárdul

• Nagy simaságú felületet 
biztosít

• Jól csiszolható
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A vakolt alapfelület legyen szilárd, száraz, teherbíró, megfelelően érdes, homogén, egyenletesen nedvszívó, mozgás-, 
zsugorodás- és szennyeződésmentes.

FELDOLGOZÁS

A glettelendő alapfelületet vizsgáljuk át, szükség estén tisztítsuk meg, a laza rétegeket távolítsuk el. A glettanyagot 
tiszta vízzel intenzíven keverjük kenhető sűrűségure. A bekevert anyagot rozsdamentes glettvassal hordjuk fel, és 
azonnal gletteljük be. A fehér glettet egy rétegben maximum 3 mm-es rétegvastagságban hordhatjuk fel. Nagyobb 
felületi mélyedéseket, repedéseket több rétegben történő gletteléssel tüntethetünk el. Többrétegű glettelésnél a 
korábban felvitt glettréteg kiszáradását biztosítani kell az átglettelés előtt. Egy felületi síkot lehetőleg teljes egészben 
gletteljünk át a rákerülő felületképző réteg foltosodásának elkerülése érdekében. A megszilárdult glettréteg szükség 
esetén csiszolással, ill. újbóli gletteléssel javítható. Végső felületképzésre ajánljuk weberton N vagy weberton silicon 
homlokzatfestékeinket.

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 231 Lábazati alapvakolat
weberKPS light Könnyített alapvakolat
weberKPS terralit Hőszigetelő alapvakolat

Termékadatlap
weberKPS glett  Kültéri fehér glett

 


