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Toepassing

• Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

• Voor het waterdicht maken van beton, cementlagen en metselwerk onder- en bovengronds zoals kelders, liftkokers, zwembaden, 
waterreservoirs, garages, ondergrondse muren.

• webercem fast is geschikt voor het maken van holle hoeken bij wand/vloer- en wand / wand-aansluitingen.

• Ook geschikt voor het repareren van gaten > 5 mm en het egaliseren van wanden voordat deze wordt afgewerkt met weberdry cemseal 
topflex of weberdry bitumen latex

• Breng een laag van 5 tot 10 mm  aan op vochtige muren en vloeren als onderlaag voor weberdry cemseal topflex

 

Leveringsvorm

Zak à 25 kg.

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel

Product eigenschappen

Waterdicht, vezelversterkt en snelverhardend 
Voor ondermeer het afronden van hoeken 
Geschikt voor het repareren van gaten en uitvlakken van wanden 
Krimp gecompenseerd en sulfaatbestand

Kleuren

Grijs.

Gereedschap

Troffel, spaan.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de desbetreffende toepassing. 

Snelafbindende waterdichte mortel voor holle hoeken, reparatie en egalisatielagen.
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• Waterdicht en snelverhardend

• Geschikt voor het repareren van gaten en uitvlakken van wanden

• Krimp gecompenseerd en sulfaatbestand

• Laagdiktes tussen 5 en 10 mm



Holle hoeken: ca. 3,0 kg/m. 
Egalisatie: ca. 1,8 kg/m² per mm laagdikte. 
Voorbehandelingsprimer 1 op 10: 0,1 kg/m² per mm laagdikte.

Dosering

Voeg 2,8 - 3.0 liter water toe aan 25 kg.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig en vormstabiel is en daarbij vrij van stof en andere stoffen die nadelig zijn voor een goede 
hechting. De ondergronden zodanig voorbevochtigen dat deze vochtig aanvoelt op het moment dat weberdry cemfast wordt aangebracht.

AANMAKEN

Voeg 2,8 - 3.0 liter water toe aan 25 kg. Meng dit ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel totdat een homogeen en klontvrij 
mengsel ontstaat.

VERWERKEN

Breng voor het maken van holle hoeken voldoende materiaal aan en werk deze af met een grote troffel. Bij onvoldoende materiaal de mortel 
nat in nat aanbrengen. Hoeken afwerken in een radius van 5 cm. Breng een laag van 5 tot 10 mm aan op vochtige muren en vloeren als onder-
laag voor weberdry cemseal topflex

AFWERKEN

Werk het oppervlak af met weberdry cemseal topflex, weberdry bitumen latex of weberdry reno

Aanvullende informatie

Gereedschap direct schoonmaken met water.

Technische informatie

• Verwerkingstijd: ca. 30 minuten.

• Verwerkingstemperatuur: tussen 5 en 25°C.

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in de originele en ongeopende verpakking.

let op

   Bescherm weberdry cemfast bij warm of winderig weer tegen uitdroging door het te bevochtigen met  schoon leidingwater tot de uitharding 
volledig heeft plaatsgevonden, of door het creeëren van een fysieke barrière om het product tegen zonlicht en wind te beschermen.

Bedek weberdry cemfast bij koude condities met een isolatielaag

Bescherm het oppervlak tegen vordt en regen tot deeze volledig is uitgehard.

Mortel niet geschikt voor continue waterbelasting.

Bij wateraandrang, deze eerst verhelpen met weberrep cebar.   
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