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webercol LZ wit +  

• Stofarm
• Witte mortel uitstekend geschikt voor het leggen én zetten van natuursteen
• Leggen van grootformaat tegels, vensterbanken en dorpels

 
webercol LZ wit+ is een leg- en zetmortel voor het leggen van grootformaat vloertegels. Deze witte mortel is uitermate geschikt 
voor het leggen én zetten van natuursteen. De mortel is binnen en buiten toepasbaar en is stofarm. 

Toepassing 

• Binnen en buiten toepasbaar.
• Zeer geschikt voor het plaatsen van grootformaat vloertegels en natuursteen, vensterbanken en dorpels.
• Geschikt voor het zetten van keramische en natuursteen wandtegels.
• Door gebruik van wit cement is de mortel zeer geschikt voor vrijwel alle soorten (lichtgekleurde) natuursteen.
• webercol LZ wit+ is ook te gebruiken voor het uitvlakken (tot 10 mm) van wanden en vloeren.
• Ook toepasbaar voor het traditioneel plaatsen van vloertegels. 

Leveringsvorm 

zak à 25 kg. 

Product eigenschappen 

Witte mortel uitstekend geschikt voor het leggen én zetten van natuursteen. Leggen van grootformaat tegels, vensterbanken en 
dorpels.      

Kleur 

Wit 

Certificeringen 

webercol LZ wit+ is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 13813: CT-12-F2 

Gereedschap 

Troffel, rei, elektrische menger (600 TPM).     

Verbruik 

Ca. 17 kg/m² bij 1 cm laagdikte. 

Dosering 

webercol LZ wit + 25 kg mengen met ca. 4 liter water.
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Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vormstabiel en vrij van stof en andere stoffen is die nadelig zijn voor 
de hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken met webertile prim, tegelprimer poreuze ondergronden, niet zuigende 
ondergronden voorstrijken met webertile prim S.
Aanmaken
Voeg ca. 4 liter water toe aan 25 kg webercol LZ wit+. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de menger of kuip en 
voeg vervolgens de mortel toe. Meng de mortel met een geschikte elektrische spindelmenger tot een homogene, klontvrije 
massa. Tijdens het mengen het overige water toevoegen.
Verwerken
Bij het leggen van de tegels verdient het de aanbeveling de tegel in een cementpap te leggen (1 deel wit cement : 1 deel water) 
om een beter contact met de tegel te krijgen. Bij zetten van tegels de specie op de achterzijde van de tegel aanbrengen en 
deze tegen de wand zetten. Om bij het zetten van de tegels op de wand nog beter contact te krijgen met de tegel kan er Weber 
Flevopol uni (75ml per 25 kg) aan de mortel worden toegevoegd. Overtollige specie uit de voegen verwijderen.
Afwerken
De tegels afvoegen met webercolor comfort of webercolor premium.
Reinigen
Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

    

Technische informatie   
• Verwerkingstijd: maximaal 2 uur.
• Klasse: CT-C12-F2
• Praktische open tijd: ca. 15 minuten.
• Corrigeertijd: ca. 30 minuten.
• 
• Wachttijd voor ingebruikname: 36 tot 48 uur (afhankelijk van temperatuur).
• Toepassingsdikte: tot 9 - 50 mm.
• Getest volgens de Europese normen: EN 13813.                     

Houdbaarheid 

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

Let op 

• De mortel toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en + 30°C. Bescherm, indien nodig, het afgewerkte oppervlak tegen tocht 
en/of uitdroging.

• Mortel niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in de volle zon of op warme ondergronden of op 
vloerverwarming in werking. Schakel de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik 
nemen van de vloerverwarming

• webercol LZ wit+ is niet geschikt voor speciale ondergronden zoals hout, metaal, polyester e.d.    

webercol LZ wit +  


