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Univerzálisan alkalmazható bitumenes előbevonat 
 
Felhasználási terület 

 alapozásként bitumensávok alatt 

 alapozásként oldószeres bitumenes masszák esetén 
 
Termékjellemzők 

 oldószert tartalmaz 

 nagyon jó tapadás 

 nagyon jó behatolási képesség 
 
Felhasználási terület 
A weber.tec 902 termék forró eljárással megmunkált kültéri bitumensávok alapozásához használható. A termék 
továbbá alkalmazható a Weber bitumenvédő bevonatok alapozásaként, valamint régi bitumensávokon és 
ásványi alapú alapfelületeken. 
 
Termékleírás 
A weber.tec 902 bedolgozásra előkészített, oldószert tartalmazó, bitumen bázisú előbevonat. 
 
Összetétel 
bitumen-izomer keverék 
 
Terméktulajdonságok 
oldószert tartalmaz 
nagyon jó tapadás 
alacsony hőmérsékletekhez 
permetezhető, hengerelhető és kenhető 
nagyon jó behatolási képesség 
kültérre 
 
Műszaki értékek 

Bedolgozási hőmérséklet  -5 C – + 30 C 
Sűrűség    kb. 0,9 kg/dm3 
Konzisztencia   folyékony 
Tisztító / hígító   weber.sys 992 
 
Minőségbiztosítás 
A weber.tec 902 termék folyamatos minőségi ellenőrzés alatt áll. 
 
Általános megjegyzések 
A hegesztett ill. bitumensávokkal végzett felhelyezés előtt az oldószernek teljesen el kell párolognia. 
Ha a terméket nem vasas fémekre, pl. alumíniumon és ónon használják, azt a felszárítás után többször úgy kell 
átdolgozni, hogy pórusokban gazdag felhordott réteg keletkezzen. 
Kerülje az intenzív napsugárzást. 
A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom gyorsítja, az alacsonyabb hőmérséklet és a nagyobb 
páratartalom lassítja a száradást. 
Tartsa be a szakmai szervezetek előírásait. 
A bedolgozás nem történhet élelmiszerek környezetében. 
 
Különleges megjegyzések 
Más építőanyaggal ne keverje. 
 
Az alapfelület előkészítése 
A felület legyen kellően hordképes, tiszta, száraz jég és zúzmaramentes, alaktartó és mentes a 
tapadáscsökkentő anyagoktól. A laza vagy lemálló habarcs- és vakolatmaradékokat gondosan távolítsa el. 
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Bedolgozás 
A felhordás alapfelülettől függően 1-2 rétegben történik. Az alapozás kiszáradása után hordható fel a következő 
réteg. 
 
Anyagigény / Kiadósság: 
rétegvastagság mm-ként:  kb. 150 - 300 ml/m2 
 
Csomagolási egységek 
Göngyöleg   Egység    Csomagolási egység/raklap 
kanna    12 l    50 vödör 
 
Termék részletes jellemzői 
 
Felhordó eszközök: 
pemzli, tetőfedő seprű, henger, tapétázó kefe 
Tárolás: 
Az eredeti zárt göngyölegben, száraz helyen történő tárolás esetén az anyag legfeljebb 24 hónapig tárolható. 


