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JÓ TUDNI

• Anyagigény: 8 kg/m2 
• Kiadósság: 2,5 m2/20 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

• Max. szemcseméret: 2 mm
• Tapadószilárdság: ≥ 0,3 MPa
• Páraáteresztő képesség: V2
• Tűzvédelmi osztály: C

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

1040 + színkód 20 kg/vödör 24 vödör / 480 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

• A vakolathoz vizet nem szabad hozzáadni. Felhasználás előtti átkeveréshez 
keverőszáras fúrógép nem használható.

• Vízszintes, illetve közel vízszintes felületek burkolására kültérben nem java-
solt.

• +10°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C fe-
lett 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, fagytól és magas hőmérséklettől védve 

a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Felhasználásra kész, pasztaszerű, vizes műgyanta bázisú, fa-
gyálló, homlokzati díszítő és lábazati vakolat, színes homlok-
zat kialakítására. Különösen alkalmas nagy igénybevételnek 
kitett felületek védelmére, melléképületek, kerítések, támfalak 
és lábazatok díszítésére. Középszemcsés, 4 színben elérhető. 

weberpas marmolit
Lábazati és díszítővakolat

• Víztaszító
• Fagyálló
• Mechanikai hatásoknak 

ellenáll
• Márványőrlemény 

szemcsékkel
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, homogén, száraz, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. Az 
alapfelületet webertherm primer (G700) vékonyvakolat-alapozóval (hígítás nélkül) egyszer kenjük át, majd hagyjuk 24 
óráig száradni.

FELDOLGOZÁS

Felhasználás előtt az anyagot szükség esetén kézzel keverjük át; keverőszáras fúrógép használata tilos! A 
vakolathoz vizet nem szabad hozzáadni. A lealapozott, megszáradt felületre a vakolat felhordását egy-másfélszeres 
szemcsevastagságban végezzük rozsdamentes glettvassal; egy irányban egyenletesen tömörítve, visszanyúlás 
nélkül és egy irányban elsimítva a vakolatot.

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

webertherm primer Vékonyvakolat-alapozó

Termékadatlap
weberpas marmolit  Lábazati és díszítővakolat

 




