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Weber Snelcement  

• Weber Snelcement is een mortel met een snelle afbinding.
• Geschikt voor montage en reparatie werkzaamheden.
• 8 minuten na verwerking is het product belastbaar.

 
Weber Snelcement is een reparatiemortel die gekenmerd wordt door de snelle verharding. De snelcement is breed 
inzetbaar en kan uitstekend worden gebruikt voor reparaties van steenachtige ondergronden. Weber Snelcement is 
ideaal te gebruiken voor het vastzetten van trapleuningen, ballustrades en leidingen. De reparatiemortel hecht goed 
op PVC. 

Toepassing 

• Geschikt voor snelle reparaties van steenachtige ondergronden, binnen en buiten . 
• Weber Snelcement is krimparm en chloride vrij. 
• Het product is breed inzetbaar voor o.a. reparaties en montages, van trapleuningen, ballustrades en leidingen en 

het dichten van gaten en scheuren.
• Weber Snelcement heeft een goede hechting op PVC. 

Leveringsvorm 

Plastic zak à 2 en 4 kg 

Product eigenschappen 

Weber Snelcement is een reparatiemortel met snelle verharding. Het snelcement is breed inzetbaar. Zo is de repara-
tiemortel geschikt voor het vastzetten van trapleuningen, balustrades en leidingen en voor het dichten van gaten en 
scheuren. Weber Snelcement is tevens geschikt voor snelle reparaties van steenachtige ondergronden. Het snelce-
ment is krimparm en vrij van chloride.      

Kleur 

Grijs     

Gereedschap 

Mengemmer, troffel en spaan.            

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Voor 
het aanbrengen de ondergrond eerst voorbevochtigen. Gebruik voor het beste resultaat Weber Voorstrijk.

Aanmaken
Gebruik voor alle reparaties en montages 400 ml water voor het aanmaken van 2 kg Weber Snelcement of 800 
ml water voor het aanmaken van 4 kg Weber Snelcement.
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Verwerken
Het mengsel wordt snel hard, maak daarom niet meer specie aan dan in 5 minuten te verwerken is. 8 minuten na 
verwerking is het product belastbaar. De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik 
daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen. Bij speciale toepassingen raden 
wij u aan altijd eerst een proef op te zetten.

Afwerken
Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

Aanvullende informatie
Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard marteiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

    

Technische informatie   
Samenstelling: gemodificeerd zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven om 
verwerking, verharding, en sterkte te verbeteren.                     

Houdbaarheid 

Houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum in de originele en gesloten verpakking. 

Let op 

• Dit product is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Hiervoor adviseren wij Weber easyrepair 
betonreparatie.

• Gebruik bij verwerking van dit product beschermende handschoenen.
• Gereedschap en handen direct reinigen met water en zeep.
• Niet onder 5°C verwerken. 

Tips 

• De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding.
• Gebruik gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.
• Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van weber easyrepair Beton reparatie.

Weber Snelcement  
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