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webersys band Afdichtband

• Zeer soepel en plooibaar.
• Elastisch.
• Op vrijwel alle ondergronden toepasbaar.

 

 
webersys band is een flexibele afdichtingsband geschikt voor ruimtes met hoekaansluitingen. 

Toepassing 

• Voor het afdichten van horizontale en verticale hoekaansluitingen onder tegelwerk in natte ruimten, zoals badkamers, 
douchecellen, spoelkelders en dergelijke.

• Voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. 

Leveringsvorm 

Doos met 4 rollen à 25 meter lang en 15 cm breed. 

Product eigenschappen 

Zeer soepel en plooibaarElastischOp vrijwel alle ondergronden toepasbaar      

Kleur 

Wit     

Gereedschap 

Kwast.            

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Zorg voor een ondergrond die redelijk vlak en sterk genoeg is en daarbij droog, stof en vetvrij is. Blijvend stoffige en/of 
afzandende ondergronden voorbehandelen met webertile prim, tegelprimer poreuze ondergronden.
Verwerken
Smeer de horizontale wand/vloer- aansluitingen en de de verticale wandaansluitingen met de webersys coat. Gebruik hiervoor 
een kwast. Druk de afdichtband in de natte pasta. Breng direct een tweede laag webersys coat dekkend aan. Smeer hierbij 
de pasta minimaal 10 mm over de rand van de band. Leidingdoorvoeren, afvoerputten en dergelijke rondom afsmeren met 
webersys coat. webersys band  is tevens geschikt voor het afdichten van bijvoorbeeld naden van houten platen en vloeren in 
vochtige ruimten in combinatie met de webersys coat.

    

                              

Let op 

• Gebruik webersys band altijd in combinatie met de webersys coat.
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• webersys coat is ook verkrijgbaar via webersys pakket. Een compleet afdichtpakket bestaande uit webersys coat, webersys 
band en kwast.    

webersys band Afdichtband
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