
 
Műszaki adatlap 
weber.tec 905 
Bitumenes vastagvakolat 
 

Dátum: 2018. május 29. 
 

A társaság székhelye: Schanzenstr. 84 | 40459 Düsseldorf | Telefon: +49 211 91 369-0 | Telefax: +49 211 91 369-129 | Cégjegyzékszám: 
Düsseldorfi Cégbíróság HRB 65250 | Adószám: DE 122 39 2875 | Ügyvezetés: Florent Pouzet (elnök), Roman Lackner 

Félfolyékony bitumenes védőréteg és bevonatoló anyag sokrétű felhasználásra a tetőtérben, valamint a 
mély- és magasépítésben 
 
Felhasználási terület 
• védőbevonat tetőfelületeken 
• védőbevonat talajjal érintkező felületeken 
 
Termékjellemzők 
• vízzáró 
• oldószert és szálakat tartalmaz 
• nagyfokú időjárás-rezisztencia 
 
Felhasználási terület 
A weber.tec 905 bitumenes tetősávok, beton-, szálcement, lemeztetők, vakolat, beton stb. védelmére szolgál 
nedvesség és egyéb időjárási hatások ellen. 
  
Termékleírás 
A weber.tec 905 egy bedolgozásra előkészített bitumenes vastagvakolat tapadóanyag adalékkal. 
 
Összetétel 
Bitumen, oldószer 
 
Terméktulajdonságok 
nagyon jó tapadás 
vízzáró 
ellenálló számos hígított lúggal és savval szemben 
oldószert és szálakat tartalmaz 
nagyfokú időjárás-rezisztencia 
kültérre 
 
Műszaki értékek 
Bedolgozási hőmérséklet  1 °C – + 30 °C 
Sűrűség    kb. 1,1 g/cm3 
Konzisztencia   félfolyékony 
Fennmaradó szárazanyag  kb. 60% 
Víznyomás-ellenállóság  3 bar 
Vízgőz áteresztési tényező (µ) kb. 8000 
Tisztító / hígító   tesztbenzin 
Várakozási idő két réteg között min. 12 óra 
 
Minőségbiztosítás 
A weber.tec 905 termék folyamatos minőségi ellenőrzés alatt áll. 
 
Általános megjegyzések 
A tetőtérben található repedéseket és sérült csatlakozási helyeket először weber.tec 911 bitumenes habarccsal 
kell bezárni. 
Az alapfelületben lévő levegő és nedvesség zárványok buborékképződést okozhatnak a bevonaton. Az egyszer 
vagy többször végzett előzetes felhordással elkerülhetők a levegő zárványok. 
Csak teljes megkötés és kiszáradás után szabad a védő- és szigetelőlemezek ragasztását, valamint az építőgödör 
feltöltését elvégezni. 
Tartsa be a szakmai szervezetek előírásait. 
Közvetlenül a falfelülethez ne töltsön építési törmeléket. 
 
Különleges megjegyzések 
Más építőanyaggal ne keverje. 
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Az alapfelület előkészítése 
A víztaszító és tapadáscsökkentő alkotóelemeket távolítsa el, az éleket törje le és a vápákat kerekítse le. 
A felszívó, homokként málló, porladó alapfelületeket először kenje át weber.tec 902 termékkel. Az erősen 
felszívó és porladó alapfelületeket előzetesen weber.tec 801 termékkel kell előkezelni az alapfelület 
megszilárdítása érdekében. 
 
Bedolgozás 
Érdes, nedves alapfelületek esetén az anyagot erőteljesen be kell masszírozni. 
Az optimális eredmény eléréséhez akár 3 rétegre is szükség lehet. 
A felhordott rétegek közt eltelt idő legyen legalább 12 óra. 
Lemeztetőkön a termék jó rozsdavédelmet nyújt. Az alapfelület előkészítése után alapozás nélkül hordja fel a 
réteget. 
 
Anyagigény / Kiadósság: 
fémen:    kb. 330,0 ml/m2 

szigetelőlemezen:  kb. 600,0 ml/m2 

betonon:   kb. 800,0 ml/m2 
 
Csomagolási egységek 
 
Göngyöleg   Egység    Csomagolási egység/raklap 
tartály    10 l    45 tartály 
tartály    33 l    16 tartály 
 
Termék részletes jellemzői 
 
Felhordó eszközök: 
henger, ecset, tetőfedő seprű 
Kiszáradási idő: 
az időjárástól és alapfelülettől függően kb. 1 – 3 nap  
Tárolás: 
Az eredeti zárt göngyölegben, száraz helyen történő tárolás esetén az anyag legalább 24 hónapig tárolható. 


