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JÓ TUDNI

Anyagigény: 0,2-0,4 l/m2 
Kiadósság: kb. 12,5-25 m2/5 l kanna

TECHNIKAI ADATOK

• Sűrűség: 0,7-0,8 g/cm3

• Vakolaterősítő hatás: 0,08 -> 0,17 N/mm2

• Tűzvédelmi osztály: F

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

H70705 5 l/kanna 48 kanna / 240 l

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

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

• A felkent alapozót az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni 
kell. 

• Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
• A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve 

a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

Feldolgozásra kész, műgyanta bázisú, folyékony mélyalapo-
zó-vakolatmegerősítő, pergő vakolatok szilárdságának növe-
lésére, nedvszívóképesség kiegyenlítésére elsősorban beton 
és azbesztcement felületekre, továbbá krétásodó festékek 
alapfelületi megerősítésére. 

weberprim balance
Mélyalapozó-vakolatmegerősítő

• Kiváló tapadásfokozó
• Nedvszívóképesség-

kiegyenlítő
• Alapfelületek 

szilárdítására
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. A 
nyílászárókat, meglévő burkolatokat, és minden olyan felületi részt, amit nem kezelünk az alapozóval, a kivitelezés 
során gondosan le kell takarni.

FELDOLGOZÁS

Az anyagot felhordás előtt saját vödrében hígítás nélkül keverjük át. Az anyagot teddyhengerrel vagy festőecsettel a 
teljes felületen egyenletesen hordjuk fel, szükség esetén két rétegben, a nedveset a nedvesre elvet követve. Mintegy 
12 óra várakozás után (időjárástól függően) lehet diszperziós felületképzőket alkalmazni. A szerszámokat, edényeket 
használat után vízzel azonnal meg kell tiszítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg 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 teljesítménynyilatkozatát  
és biztonsági adatlapját is. 

 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberton silicon Szilikon homlokzatfesték
weberton silicate Szilikát homlokzatfesték műemlékekre
weberton N Akril homlokzatfesték
weberton topDRY Öntisztuló homlokzatfesték
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