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weberdry cemfast Wand- en vloerafrondingsmortel

• Uitvlakking, hoekafronding en waterdichting in 1
• Waterdamp doorlatend
• Krimp gecompenseerd en sulfaatbestendig

 
weberdry cemfast is een waterdichtings uitvlakmortel en hoek afrondingsmortel. De snel verhardende waterdichte 
mortel is geschikt voor holle hoeken, reparaties, egalisatie lagen het uitvlakken van wanden en vloeren. De waterdich-
tings mortel is waterdamp doorlatend en zowel binnen als buiten toepasbaar. 

Toepassing 

• Geschikt voor gebruik binnen en buiten. 
• weberdry cemfast 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. 

Product eigenschappen 

weberdry cemfast is een waterdichtings uitvlakmortel en hoek afrondingsmortel. De waterdichtings mortel is ve-
zelversterkt en snelverhardend. Het product is onder meer geschikt voor het afronden van hoeken, voor het repareren 
van gaten en het uitvlakken van wanden. weberdry cemfast is krimp gecompenseerd en sulfaatbestand.      

Kleur 

Grijs     

Gereedschap 

Troffel, spaan.     

Verbruik 

Het verbruik is afhankelijk van de desbetreffende toepassing:
• Holle hoeken: ca. 3,0 kg/m. 
Egalisatie: ca. 1,8 kg/m² per mm laagdikte. 

Dosering 

Voeg 2,8 - 3,3 liter water toe aan 25 kg. Afhankelijk van de toepassing.
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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. Behandel de ondergrond eventueel met een zand- of gritstraler, 
hogedrukreiniger of een andere methode met gelijkaardige prestaties. Herstel de ondergrond bij een waterlek 
met weberrep cebar. De ondergronden zodanig voorbevochtigen dat deze vochtig aanvoelt op het moment dat 
weberdry cemfast wordt aangebracht.

Aanmaken
Gebruik ca. 2,8 - 3,0 liter water voor 25 kg weberdry cemfast als hoekafrondingsmortel. Gebruik ca. 3,0 - 3,3 liter 
water voor 25 kg weberdry cemfast als uitvlakmortel.

Mengen
Voeg gelijkmatig weberdry cemfast toe aan het water (waterhoeveelheid afhankelijk van de gewenste consistentie). 
Meng dit ca. 2 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat. 
Laat de specie 2 minuten rusten en meng opnieuw ca. 1 minuut.

Verwerken
Het mengsel is 30 tot 45 minuten verwerkbaar afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Verwerk enkel bij 
temperaturen tussen 5 en 25 °C (ondergrond en omgeving).
Hoekafronding: Breng voor het maken van hoekafrondingen voldoende materiaal aan en werk deze af met een grote 
troffel. Bij onvoldoende materiaal, de mortel vers in vers aanbrengen. Hoeken afwerken in een radius van 5 cm. 
Uitvlakmortel: Breng weberdry cemfast in een goed aangedrukte laag van 5 tot 10 mm op de voorbevochtigde 
ondergrond aan. weberdry cemfast kan afgewerkt worden, zodra het product voldoende droog is. De droogtijd is 
afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de omgevingstemperatuur.

Afwerken
Gebruik geen extra water bij het afwerken. Bescherm weberdry cemfast bij warme of winderige omgevingen tegen 
uitdroging door het te besprenkelen met water tot de uitharding volledig heeft plaatsgevonden of door afdekken met 
plastic folie. Bedek weberdry cemfast bij koude condities met een isolatielaag. Bescherm het oppervlak tegen vorst 
en regen tot de volledige uitharding heeft plaatsgevonden.

Reinigen
Gereedschap direct schoonmaken met water.

    

Technische informatie   
• Verwerkingstijd: ca. 15 minuten.
• Droogtijd: ca. 60 minuten.
• wachttijd voor bekleden van weberdry cemfast: 
• met weberdry cemseal topflex : 2 - 3 uren 
• met tegels: 2 dagen
• Verwerkingstemperatuur: tussen 5 en 25°C.                     

Houdbaarheid 

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

Let op 

• weberdry cemfast is niet geschikt voor continue waterbelasting. 
• Bij water aandrang, deze eerst verhelpen met weberrep cebar.    
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