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Toepassing

Weber easyrepair lekkage reparatie is een speciale bitumenrubber coating voor het aanbrengen van een waterdichte laag. Weber easyrepair 
lekkage reparatie hecht op nagenoeg iedere ondergrond zoals beton, 
steen, metaal, bitumen, zink, PVC etc.

Leveringsvorm

Emmer weber easyrepair lekkage reparatieset à 2 kg

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Product eigenschappen

Een compleet reparatieset incl. gereedschappen. 
Een speciale bitumenrubber coating voor het aanbrengen van een waterdichte laag.

Kleuren

Zwart

Gereedschap

Het weber easyrepair lekkage reparatieset is een compleet set inclusief verwerkingsinstructie en de gereedschappen om het product te men-
gen en te verwerken ( Handschoenen, roerspatel en kwast) .

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Maak de te repareren plaats zorgvuldig schoon, zorg ervoor dat het stof, olie- en vetvrij is. Let er op dat de ondergrond voldoende vlak is om 
een gelijkmatige laagdikte te verkrijgen. Voor verwerking dient de ondergrond droog tot licht vochtig te zijn.

Aanmaken

Trek allereerst de bijgeleverde handschoenen aan. Verwijder het plastic vel van de weber easyrepair lekkage reparatie. Bewaar dit vel om 
eventueel later terug te leggen zodat u het restant kunt bewaren in de emmer. Weber easyrepair lekkage reparatie goed doorroeren met de 
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• Compleet set, coating, gereedschappen en verwerkingsvoorschrift

• Hecht op nagenoeg iedere ondergrond

• Oplosmiddelvrij en niet giftig



roerspatel.

Verwerken

Gebruik weber easyrepair lekkage reparatie niet bij wisselvallig weer en niet op ondergronden waar nog water op staat of water uitkomt. Haal 
met de kwast een ruime hoeveelheid weber easyrepair lekkage reparatie uit de emmer en strijk dit kruislings op de ondergrond. Zorg voor een 
gelijkmatige dikte van de aangebrachte weber easyrepair lekkage reparatie. Bij reparatie van daken is het aan te bevelen om de volgende 
dag een tweede laag aan te brengen. Deze tweede laag instrooien met leislag (platte steentjes gemaakt van leisteen) of een ander bescher-
mend materiaal zoals het bestaande dakmateriaal of grind, grof zand, tegels, houtvlonders etc.

Afwerken

Weber easyrepair lekkage reparatie heeft 1 á 2 uur nodig om een vlies te vormen die tegen regen bestand is. Het hoeft niet te worden nabe-
handeld.

Reinigen

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

Technische informatie

Samenstelling : speciale bitumenrubber, oplosmiddelvrij en niet giftig.

Houdbaarheid

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

let op

Trek eerst de handschoenen aan voordat u de emmer opent, weber easyrepair lekkage reparatie hecht op bijna alles en is moeilijk van de huid 
te verwijderen. 
Niet onder 10°C verwerken.

Tips!

Bij reparatie van daken is het aan te bevelen om de volgende dag een tweede laag aan te brengen. Deze tweede laag direct na aanbrengen 
instrooien met droog zand zodat de toplaag wordt beschermt.
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