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JÓ TUDNI

Anyagigény: 4-5 kg/m2 
Kiadósság: 6-7,5 m2/30 kg zsák 
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,25 liter víz 1 kg szárazanyaghoz 
(kb. 7,5 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

• Max. szemcseméret: 1,8 mm
• Nyomószilárdság: CSI
• Páradiffúziós tényező: ≤ 12
• Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

S000 30 kg/zsák 36 zsák / 1080 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 és csapadékhatástól 
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 ásványi nemesvakolat homlokzatfelújí-
tásra. Könnyen és gyorsan feldolgozható, ajánljuk szórt, kézi 
és gépi felhordásra egyaránt. Kiváló páraáteresztő képesség-
gel rendelkezik, elérhető fehér színben. 

weberter classic S
Szórt ásványi nemesvakolat

• Kiváló páraáteresztő
• Természetes, 

környezetbarát
• Alacsony 

anyagfelhasználás
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A vakolandó felület legyen simított, homogén, szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes, 
valamint közepesen és egyenletesen nedvszívó.

FELDOLGOZÁS

A különböző nedvszívóképességű vakolatfelületek foltosodást eredményezhetnek, ezért régi homlokzatfelújításoknál 
célszerű az egész épületet új simítóréteggel (webersan presto simítóvakolatokkal) homogenizálni, ill. weberprim 
balance H707 mélyalapozó-vakolatmegerősítővel bekenni. A szórt vakolat felhordása előtt a felületet vízsugárral 
alaposan nedvesítsük elő. A megfelelő nedvesítésről próbavakolással meg kell győződni. A szárazvakolat keverése 
történhet géppel vagy kézzel egyaránt. Egyszerre több zsák tartalmát keverjük össze, víz fokozatos hozzáadásával. 
Keverőládában tároljuk, majd felhasználás előtt kézzel ismét keverjük át. Ha az előnedvesített felületről a víz fénye 
eltűnik, a habarcs szórása szórógéppel vagy kézi spricceléssel megkezdhető. Egy helyre történő túl hosszú idejű 
szórás esetén foltosodás fordulhat elő, ezért a felületet legalább két rétegben szórjuk át (kb. 2-3 óra kivárással a 
két réteg között). Kivitelezési, foltosodási, strukturális hibák csökkentésére, valamint hideg, párás időben esetleg 
megjelenő mészkivirágzás esetén javasoljuk a szórt vakolatot hasonló színű weberton N vagy weberton silicate 
homlokzatfestékkel egy rétegben átfesteni.

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 gúz Cementes gúz
weberKPS profi Extra alapvakolat
weberKPS 201 Médium alapvakolat
weberKPS light Könnyített alapvakolat
weberKPS terralit Hőszigetelő alapvakolat

Termékadatlap
weberter classic S  Szórt ásványi nemesvakolat

 




