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Toepassing

webertherm 309 is geschikt als lijmmortel voor EPS en XPS gevelisolatieplaten.

Leveringsvorm

Emmer van 25 kg.

Verkrijgbaarheid

Op aanvraag.

Product eigenschappen

Binnen toepassing: nee 
Buiten toepassing: ja 
Droogtijd (20 ºC /65%RV) ca. 24-48 uur

Kleuren

Natuurwit.

Gereedschap

Lijmkam, troffel

Verbruik

Verbruik ca. 3 kg per m² op vlakke ondergronden en bij gebruik van een getande spaan van 6x6mm. Exacte verbruik door middel van een 
proefvlak vast te stellen.

Dosering

Kant en klaar.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

webertherm 309 is geschikt als lijmmortel voor het verlijmen van EPS of XPS platen op houten, kunststoffen en keramische ondergronden. De 

Lijmmortel voor isolatieplaten webertherm 309 is een oplosmiddelvrije, pasteuze 1-component 
lijmmortel op dispersiebasis voor gevelisolatiesystemen. webertherm 309 is dampopen, eenvoudig 
te verwerken en wordt gebruiksklaar geleverd.
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• kant en klaar

• voor niet minerale ondergronden



ondergrond dient recht, droog, schoon, stabiel en vrij van losse delen te zijn. 
Bij verlijming op keramische ondergronden eerst voorstrijken met weberprim 403. 
webertherm 309 kan tevens worden gebruikt voor het verlijmen van isolatieplaten op oude verflagen en kunstofharspleisters na deze te 
hebben gereinigd onder hoge druk.

Aanmaken

Kant en klaar product.

Verwerken

webertherm 309 is een gebruikklare pasteuze 1-component lijmmortel die handmatig wordt verwerkt. 
webertherm 309 mag eventueel verdund worden met 1% zuiver water.

webertherm 309 wordt handmatig met een getande spaan (mazen 6 x 6) aangebracht op de ondergrond. 
Nadien worden de isolatieplaten hier in aangedrukt en verkleefd. Bij verlijming op keramische ondergronden dienen de isolatieplaten nadien te 
worden geplugd. 
Tijdens en na het aanbrengen van de lijmmortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan 5°C 
en niet hoger zijn dan 30°C.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verwerkingssystemen

Handmatig te verwerken.

Technische informatie

Eigenschappen:

Binnen toepassing: nee

Buiten toepassing: ja

Droogtijd (20 ºC /65%RV) ca. 24-48 uur

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum, indien droog en beschermd opgeslagen in de originele verpakking.

let op

Belangrijk 
webertherm 309 mag niet met andere producten worden gemengd. 
Bij toepassing op houten plaatmaterialen extra mechanisch bevestigen m.b.v. schroefpluggen.
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