Műszaki adatlap
webertec 934
WSP Vízzáró vakolat

Felhasználási terület
 záróvakolat
 szigetelő és vakolathordozó
 kiegyenlítő és lábazati vakolat
Termékjellemzők
 ellenáll a víznyomásnak
 szálerősített
 rendkívül jól tapad
Felhasználási terület
A webertec 934 terméket záróvakolatként vagy szigetelőhordozóként használható a webertec
Superflex D2 rugalmas, szulfátálló belső szigetelőrendszerhez talajnedvesség és nem nyomó
víz esetén. Ezen kívül alkalmas még műgyantatartalmú bitumenes vastagbevonatokból ill.
rugalmas polimer vastagbevonatokból, valamint rugalmas és merev szigetelőhabarcsból
készített szigetelések hordozójaként. Ezen felül használható kiegyenlítő habarcsként vagy
lábazati vakolatként.
Termékleírás
A webertec 934 egy szálerősített, vízzáró, gyári szárazhabarcs.
Összetétel
cement, ásványi töltőanyagok, adalékok, szálak.
Terméktulajdonságok
 nyomóvíz ellenállás
 szálerősített
 bel- és kültérre
 kiegyenlítő vakolatként
 kézzel és géppel is megmunkálható
 nagyon jó tapadás
 szulfátálló
Műszaki tulajdonságok
Bedolgozási hőmérséklet
Nyomószilárdság
besorolásnak
Frisshabarcs sűrűség
Konzisztencia

+ 5 C – + 30 C (levegő és objektum hőmérséklet)
kb. 12 N/mm2 – megfelel az EN 998-1 szerinti CS IV
kb. 1,6 kg/dm3
állékony
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Por térfogatsűrűség
Bedolgozás idő
Víznyomás-rezisztencia
Rétegvastagság
nél kisebb felület
Következő réteg felhordása
Legnagyobb szemcseméret

kb. 1,4 kg/dm3
max. 1,5 óra
legfeljebb 0,5 bar
min. 10 mm, max. 25 mm felületen, max. 75 mm 0,25 m22 nap
kb. 2 mm

Minőségbiztosítás
A webertec 934 termék folyamatos minőségi ellenőrzés alatt áll.
Általános megjegyzések
A vakolástechnika általános szabályait be kell tartani.
A webertec 934 terméket védje a benne található víz túl gyors elpárolgásától.
A nem egyenletes kötés és kiszáradás repedéseket és üregképződést okozhat.
Különleges megjegyzések
Más építőanyaggal ne keverje.
Az alapfelület előkészítése
A felület legyen szilárd, hordképes, érdes és tapadásgátló anyagoktól mentes. A fugahálót
legalább 20 mm mélységben kaparja ki. Ajánlott kezelési módszerek az alapfelület
előkészítésére: homokszórás, bőséges nedvesítés, kiszárítás, amíg az alapfelület matt-nedves.
A webertec 933 terméket teljes felületen tapadóhídként hordja fel. A tapadóhidat vízszintesen
kell felfelé fésülni.
Bedolgozás
Keverési folyamat:
Az anyagot a kívánt konzisztenciától függően, a feltüntetett vízmennyiséggel keverje
csomómentes habarccsá. A keverési folyamatot keverőgépben végezze. Kisebb mennyiségeket
kézi keverővel (600–800 1/ford) keverje. A termék a keverőszivattyúval végzett feldolgozásra is
alkalmas.
A felhordás, elhúzás és a felfésülés a vakolási technika szabályai szerint történjen.
A WTA-javítóvakolatok alatti záróvakolatként a legkisebb rétegvastagság 20 mm a
legmagasabb kidomborodástól számítva. A felületet felhordás után friss állapotban fésülje fel a
fogasglettvas segítségével. Az erre kerülő javítóvakolatot kikeményedés után min. 10 mm
vastagságban hordja fel. Ha a rákerülő rugalmas szigetelőhabarcshoz használjuk záró- és
kiegyenlítő vakolatként, a legmagasabb kidomborodástól számított min. 10 mm-el hordja fel és
simítsa el. A webertec Superflex D2 rugalmas szigetelőhabarcs felhordása legalább 2 rétegben,
legkorábban 48 óra, legfeljebb 7 nap elteltével.
Ha műgyantával dúsított bitumen vastagbevonatokkal készült szigetelések
szigeteléshordozójaként vagy reaktív szigetelésként használja, min. 10 mm-el a legmagasabb
kidomborodástól hordja fel, majd simítsa el. A szigetelés felhordását 2 rétegben végezze 24 –
48 óra elteltével.
Lábazati vakolatként a minimális rétegvastagság középen 15 mm, lehetőleg 2 rétegben, ezt
követően simítsa el.
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Anyagigény/kiadósság
10 mm rétegvastagság esetén:
Csomagolási egység
Göngyöleg
zsák

kb. 15,0 kg/m2

Egység
25 kg

Csomagolási egység/raklap
42 zsák

Termék részletes jellemzői
Felhordó eszközök:
glettvas, simító, a kereskedelemben kapható vakológépek
Szín:
szürke
Vízigény:
kb. 4,75 l – 5,5 l / 25 kg
Tárolás
Az eredeti zárt göngyölegben, száraz helyen történő tárolás esetén az anyag legfeljebb 12
hónapig tárolható.

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
Számlázási és postacím: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. | Bankszámlaszám – HUF: HU61 1080 0007
0000 0000 1360 5076
Telefon: +36 26 567 600 | Fax: +36 26 567 608 | Kereskedelmi iroda, ügyfélszolgálat: +36 26 567 651 | Fax:
+36 26 567 606
www.hu.weber | headoffice@weber-terranova.hu | headoffice@hu.weber

