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Toepassing

Weber repair Tegel & Steen reparatie is een snel verhardende reparatiemortel, met een zeer hoge hechtsterkte. Daardoor bij uitstek geschikt 
voor reparaties aan en plaatselijk herstellen van gemetselde muurtjes, losliggende raam- of deurdorpels en tegelwerk. Te gebruiken voor 
binnen en buiten. Weber repair Tegel & Steen reparatie kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 2 tot 15 mm.

Leveringsvorm

Emmer weber easyrepair tegel&steen reparatieset à 2 kg

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Product eigenschappen

Een compleet reparatieset incl gereedschappen. 
Snel verhardende reparatiemortel, met een zeer hoge hechtsterkte

Kleuren

Cementgrijs

Gereedschap

Het Weber Easyrepair Tegel & Steen reparatieset is een complete set die o.a. bestaat uit een reparatiemortel met een zeer hoge hechtsterkte. 
Verder bevat het ook een verwerkingsinstructie en de gereedschappen om het product te mengen, verwerken, en af te werken (handschoenen, 
mengspindel, lijmkam).

 

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Verwijder de loszittende stenen van de muur, losse tegels uit de vloer of losliggende dorpels. Laat de eventuele voegen aan de ondergrond en 
terug te plaatsen stenen of tegels zitten. Maak de ondergrond goed schoon en vrij van verder loszittende delen. Vóór het aanbrengen van de 
weber repair Tegel & Steen reparatie moet u de ondergrond en de terug te plaatsen delen eerst voorbevochtigen met water. Zorg ervoor dat er 
geen water op blijft staan.

Een compleet reparatieset incl gereedschappen.
Snel verhardende reparatiemortel, met een zeer hoge hechtsterkte

Weber Easyrepair Tegel & Steen reparatieset

Snelle reparatiemortel met hoge hechtsterkte.
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• Laagdikte van 2 tot 15 mm

• Snel verhard, na 3 uur beloopbaar

• Alles wat u nodig heeft in 1 emmer



Aanmaken

Voor alle reparaties geldt een max. dosering van 500 ml leidingwater op 2 kg weber repair Tegel & Steen reparatie. 
Giet 450 ml water in de mengemmer en voeg tijdens het mengen de 2 kg droge mortel toe. 
Meng de specie gedurende 1 minuut met een boormachine met de roerspindel in een laag toerental. 
Voeg daarna het restant van het water toe aan de specie en meng gedurende 2 minuten tot een klontvrije specie ontstaat. 
Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven. 
Bij dikkere lagen kunt u de specie iets stugger aanmaken, gebruik dan niet het totale aanmaakwater.

Verwerken

Neem met de lijmkam wat specie en strijk deze op de te repareren plaats én op het terug te plaatsen deel. Zorg ervoor dat 100% van de raakvl-
akken is voorzien van specie. Schuif de steen of tegel op de plaats terug, blijf duwen zodat de beide delen goed aangesloten zijn. 
Laat de uitpuilende specie goed aantrekken zodat bij het verwijderen van overtollige specie de gerepareerde muur of vloer niet besmeurd 
raakt. Verwijder de specie daarna met de lijmkam. 
Eventuele resten kunt u reinigen met water en een borstel of spons.

Afwerken

Weber repair Tegel & Steen reparatie heeft verder geen nabehandeling nodig. Bij het terugplaatsen van tegels kunt u na 3 uur een eventuele 
voeg weer afvoegen met weber.finish voegmiddel welke verkrijgbaar is in diverse kleuren. 
Mocht u uw muurvoeg niet heel hebben gehouden, dan kunt u deze opnieuw voegen met weberrepair steenvoeg reparatie

Reinigen

Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

Technische informatie

Samenstelling : zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de hechting en verwerkbaarheid verbeteren.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar en chromaatarm na productiedatum indien droog opgeslagen en gesloten verpakking

let op

Niet onder 5°C of boven de 30°C verwerken. 
 

Tips!

Bevochtig de ondergrond en de terug te plaatsen delen eerst voor met water, zorg ervoor dat er geen vrij water op blijft staan. 
Laat de uitpuilende specie goed aantrekken zodat bij het verwijderen van overtollige specie de gerepareerde muur of vloer niet besmeurd raakt
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Weber Easyrepair Tegel & Steen reparatieset

Snelle reparatiemortel met hoge hechtsterkte.
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