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weberrep cebarrox Cebarrox

• Snelle reparatie- en stelmortel
• Na 8 minuten belastbaar
• Zeer goede hechting op PVC

 
weberrep cebarrox  snelcement verhardt in 5 minuten. De reparatiemortel heeft een snelle afbinding die ras inzetbaar is. Zo is 
het snelcement geschikt voor onder meer reparaties en montages, het stellen van kozijnen, ramen, en leidingen. Maar ook het 
dichten van gaten en scheuren is geen probleem met weberrep cebarrox. De reparatiemortel is binnen en buiten toepasbaar. 

Toepassing 

• Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
• weberrep cebarrox is breed inzetbaar, voor onder meer reparaties en montages, stellen van kozijnen, ramen en leidingen en 

het dichten van gaten en scheuren.
• weberrep heeft een zeer goede hechting op PVC en is geschikt voor het vastzetten van elektriciteitsleidingen 

wandcontactdozen. 

Leveringsvorm 

Emmer à 6 kg 

Product eigenschappen 

weberrep cebarrox is een snelcement die verhardt in 5 minuten. De reparatiemortel is na 8 minuten belastbaar. weberrep cebar-
rox zorgt voor een snelle afbinding die ras inzetbaar is. Dankzij de zeer goede hechting op PVC is het snelcement uitermate ge-
schikt voor het vastzetten van elektriciteitsleidingen en wandcontactdozen. Daarnaast is weberrep cebarrox geschikt voor onder 
meer reparaties en montages, het stellen van kozijnen, ramen, en leidingen. Maar ook het dichten en scheuren is geen probleem 
met weberrep cebarrox. De reparatiemortel is binnen en buiten toepasbaar. Druksterkte na 24 uur: ca 2,0 N / mm² (afhankelijk 
van omgevings temperatuur). Druksterkte na 28 dagen: ca 10 N / mm².      

Kleur 

Grijs     

Gereedschap 

Mengemmer, troffel en spaan.         

Dosering 

Voor alle reparatie-, montage- en stelwerkzaamheden geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 5 delen weberrep cebar-
rox.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
De ondergrond moet schoon, vetvrij, vrij van losse onderdelen en draagkrachtig zijn.
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Aanmaken
Voeg de juiste dosering water toe.
Verwerken
Het mengsel trekt snel aan. Maak niet meer specie aan dan in 5 minuten te verwerken is.
Afwerken
Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

    

Technische informatie   
Samenstelling: cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse toevoegingen.
Soortelijk gewicht: ca. 2,0 kg / l.
Druksterkte na 24 uur:> 2,0 N / mm².
Druksterkte na 28 dagen:> 10 N / mm².                     

Houdbaarheid 

Houdbaar en chromaatarm tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking. 

Let op 

• weberrep cebarrox is niet voor constructieve applicaties te gebruiken.
• Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep.
• Niet onder 5 ° C verwerken. 

Tips 

• De verwerking heeft invloed op de binding.
• Gebruik gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.
• Voor constructieve applicaties aanbevelen wij het gebruik van weberrep rox.

weberrep cebarrox Cebarrox
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