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Műszaki adatlap 
 

webertec 933 
Vízzáró, gyorsan kötő hajlat- és kiegyenlítő habarcs 

 
 
 
Felhasználási terület  

 hajlat- és kiegyenlítő habarcs 

 hordfelület bitumenes szigeteléshez és szigetelőhabarcshoz 
 
Termékjellemzők  

 gyorsan kötő 

 vízzáró 

 szálerősített 
 
Felhaználási terület  

A webertec 933 terméket a fal/padló vagy fal/fal találkozásnál kialakítandó holkerek 
készítéséhez használható. Ezen kívül alkalmas a betonban vagy falazatban megtalálható 
hiányok pótlására és a felületi kiegyenlítő glettelés elvégzésére. A webertec 933 alkalmas még 
a kész betonelemek dilatációs és illesztő fugáinak lezárására. A termék kül- és beltéri 
használatra egyaránt alkalmas és megszilárdulás után szigetelőanyag is felhordható rá, pl. 
bitumenes vastagvakolat, reaktív szigetelés vagy szigetelőhabarcs. 
 
Termékleírás  

A webertec 933 egy zsugorodáskompenzált, ásványi alapú szárazhabarcs. Vízzáró, kapillárisan 
nem vezető hajlathabarcs DIN 18533 szerint. 
 
Összetétel  

cement, szálak, töltőanyag, szigetelőanyagok 
 
Terméktulajdonságok  

 szálerősített 

 vízzáró 1,5 bar nyomásig 

 zsugorodáskompenzált 

 nagyfokú tapadó-húzószilárdság 

 gyorsan kötő 

 bel- és kültérre 

 előkészítést nem igényel 

 szulfátálló 
 
Műszaki adatok  

Bedolgozási hőmérséklet  + 5 C – + 30 C 
Hajlító-húzószilárdság 7 nap után > 5N/mm2 
Nyomószilárdság 28 nap után > 25N/mm2 
Tapadási húzószilárdság                    ßhz 1,8N/mm2 
Friss habarcs nyers sűrűsége kb. 1,85kg/dm3 
Konzisztencia              állékony – glettelhető 
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Por térfogatsűrűség             kb. 1,5 kg/dm3 
Bedolgozási idő   kb. 15 perc 
Rétegvastagság   min. 2 mm, max. 10 mm 
Várakozási idő két réteg között kb. 1-2 óra 
 
Minőségbiztosítás  

A webertec 933 termék folyamatos minőségi ellenőrzés alatt áll. 
 
Általános megjegyzések  

Minden tulajdonság huzatmentes +23 C hőmérsékletre vonatkozik, 50% relatív páratartalom 
mellett. 
A felhordási vastagság felületen max. 10 mm lehet, lokális javítás esetén nem haladhatja meg 
az 50 mm-t. 
 
Különleges megjegyzás  

Más építőanyaggal ne keverje. 
 
Alapfelület előkészítése  

A felület legyen szilárd, hordképes és szennyeződésektől mentes, az esetleges laza vagy porló 
részeket távolítsa el. Alapfelület pl. a beton, cementesztrich, tégla és mészkőhomok falazat. 
Annyira nedvesítse be a felületet, hogy a felhordás időpontjában az matt-nedves legyen. 
 
Bedolgozás 

Keverési folyamat: 
Az anyagot a kívánt konzisztenciától függően, a feltüntetett vízmennyiséggel keverje 
csomómentes habarccsá. 
A keverési idő legalább 2 perc keverőszárral 
Készítsünk elő a vizet. 
A hajlat elkészítése frissen felhordott felületre történik a habarcsképesre kevert webertec 933-
ból készült tapadóhíd segítségével. A felhelyezett alapanyagot a hajlatsimító lappal (nagy) 
kerekítse ki. 
 
Anyagigény/kiadósság  

Kiegyenlítő glettként rétegvastagság cm-ként:  kb. 18,0 kg/m2 
Hajlatkészítő habarcsként:                   kb. 3,0 g/m2 
 
Kiszerelés  

Göngyöleg   Egység    Csomagolási egység/raklap 
zsák    25 kg               42 zsák 
 
Termék részletes jellezői  

Felhordó eszközök:                hajlatsimító lapát, simítókanál 
Szín:     szürke 
Vízigény:    kb. 2,5 l – 3 l / 25 kg 
Kiszáradási idő:   kb. 60 perc 
 
 
Tárolás  

Az eredeti zárt göngyölegben, fagytól védett és száraz helyen történő tárolás esetén az anyag 
legfeljebb 12 hónapig tárolható. 


