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JÓ TUDNI

• Anyagigény: kb. 0,15-0,25 kg/m2, alapfelülettől függően 
• Kiadósság: 8-13 m2/1 l kanna (1:1 vízzel hígítva)

TECHNIKAI ADATOK

• Bedolgozási hőmérséklet: min. 5 °C
• Száradási idő: 0,5-12 óra (függ a hőmérséklettől és páratartalomtól)

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

DE101044 weber.prim 801 
alapozó 1l

1 l/kanna 120 kanna / 120 l

DE101046 weber.prim 801 
alapozó 10l

10 l/kanna 60 kanna / 600 l

DE101045 weber.prim 801 
alapozó 5l

5 l/kanna 90 kanna / 450 l

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

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

• A frissen felhordott anyagot közvetlen napsütéstől és csapadéktól óvni kell.
• A termék eredeti csomagolásban, magas hőmérséklettől és fagytól védve 

a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Diszperziós alapozó, kül- és beltérben, cementes és gipszes 
fogadófelületre. 

weber.prim 801
Diszperziós alapozó

• Mélyalapozó
• Alkalmazható gipsz 

esztrichre
• Bel- és kültéri 

felhasználásra
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a 
szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi 
részeket előzetesen el kell távolítani. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag 
maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

FELDOLGOZÁS

Az anyagot felhasználás előtt saját vödrében keverjük át. Szükség esetén legfeljebb 1:1 arányban vízzel hígítható. 
Az anyagot teddy-, vagy lakkhengerrel, esetleg ecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel. Az alapfelület 
típusától függően 0,5-12 órát hagyjuk száradni az aljzatkiegyenlítés megkezdése előtt. Minden esetben várjuk meg, 
amíg az alapozó tapintásszárazzá válik.

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. 

 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberniv profi Önterülő aljzatkiegyenlítő
weberniv rapid Gyorskötő önterülő aljzatkiegyenlítő
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