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Műszaki adatlap 

 

webertec 911 
Oldószeres bitumenes malteranyag a tetőtérben valamint magas- és mélyépítés során végzett 

javítási és szigetelési munkálatokhoz 

 

 

 

Felhasználási terület  

 javítási és szigetelési munkálatokhoz 

 magas- és mélyépítésben is alkalmazható 

 ellenálló sok savval és lúggal szemben 

 

Termékjellemzők  

 nagyfokú tapadókötés 

 vízszigetelő 

 időjárásálló 

 

Felhasználás 
A webertec 911 termék olyan javítási és szigetelési munkálatokhoz használható, melyeknél fontos a 

nagyfokú vízhatlanság és a különleges időjárásállóság, pl. magas- és mélyépítési munkák, 

oromzatokon és tetőkön végzett munkák, fedélzugok és ólomból vagy ónból készült csatlakozások 

szigetelése. A régi kátránypapíros tetőborításokon található buborékok és horpadások 

megszüntetésére, valamint repedések bezárására. 

 

Termékleírás  

A webertec 911 bedolgozásra előkészített szigetelőanyag. 

 

Összetétel  
bitumen, oldószerek 

 

Terméktulajdonságok  

 bedolgozásra kész 

 megnövelt ellenállóképesség lúgokkal és savakkal szemben 

 ellenálló időjárási hatásokkal, ipari gázokkal és sós vízzel szemben 

 enyhén nedves alapfelületekre is tapad 

 falra és talajra 

 szálerősített 

 kültérre 

 

Műszaki értékek  

Felhordási vastagság össz.  max. 10 mm 

Bedolgozási hőmérséklet  kb. 1 C – + 35 C 

Sűrűség    kb. 1,25 kg/dm3 

Konzisztencia   állékony 

Fennmaradó szárazanyag  75% 

Vízgőz áteresztési tényező () kb. 10000 

Tisztító / hígító   tesztbenzin 
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Minőségbiztosítás  
A webertec 911 termék folyamatos minőségi ellenőrzés alatt áll. 

 

Általános megjegyzések  

Az egy munkamenetben felhordott bitumenes malteranyag teljes rétegvastagsága (vastag hártya) 

nem haladhatja meg a 4 mm értéket. Az erős napsugárzás elősegíti a buborékképződést. Ezért 

ajánlott vékonyabb rétegeket felhordani és egy munkamenetet többször elvégezni. Hidegben a 

terméket bedolgozás előtt meleg helyiségben kell tárolni. 

Ivóvíztartályokhoz és zöldtakarmány silókhoz nem alkalmas. 

Tartsa be a szakmai szervezetek előírásait. 

A bitumen oxidációs maradékai savat alkotnak, ezért károsítják az óncsatornákat. Ezek védelmére 

ajánlott a webertec 905 termék használata. 

Különleges megjegyzések 

Más építőanyaggal ne keverje. 

 

Az alapfelület előkészítése  
A felület legyen fagymentes, szilárd, tiszta, megfelelő szárazságú és mentes kátránytól, fészkektől, 

tátongó repedésektől, valamint sorjáktól és egyéb szennyeződésektől. 

A víztaszító és tapadáscsökkentő alkotóelemeket távolítsa el, az éleket törje le és a vápákat kerekítse 

le. 

A porladó alapfelületeket és betonfelületeket webertec 902 termékkel kenje elő. 

 

Bedolgozás  
A felhordás simítóvassal vagy kőműves simítókanállal történik. Érdes, nedves alapfelületek esetén az 

anyagot kaparó simítással erőteljesen kell bedolgozni. 

Buborékok és horpadások javítása: 

A régi kátránypapíros tetőborításokon található buborékokat kereszt alakban vágja fel, a végeket 

hajtsa fel és a beszivárgott nedvességet egy ronggyal szárítsa fel. Ezután a buborék területét 

webertec 911 termékkel töltse ki, a végeket nyomja vissza a masszába. Ezután a javított helyet 

webertec 911 termékkel simítsa el. 

 

 

 

Anyagigény / Kiadósság: 

rétegvastagság mm-ként:  kb. 1,25 kg/m2 

 

Csomagolási egységek 

Göngyöleg   Egység    Csomagolási egység/raklap 

doboz    1 kg    4 darab kartononként 

tartály    6 kg    90 tartály 

tartály    14 kg    45 tartály 

 

Termék részletes jellemzői  
 

Felhordó eszközök: 

simítóvas, kőműves simítókanál 

Kiszáradási idő: 

időjárástól, rétegvastagságtól és alapfelülettől függően kb. 5-8 nap 

Tárolás: 

Az eredeti zárt göngyölegben, száraz helyen történő tárolás esetén az anyag legfeljebb 24 hónapig 

tárolható. 


