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webersys pakket



• Compleet afdichtpakket incl. afdichtcoat, band en kwast
• Betrouwbare elastische afdichting
• Op alle ondergronden toepasbaar

webersys pakket is een alles-in-1 pakket om vochtschade te voorkomen. Het afdichtpakket bevat webersys coat en een webersys band voor een volledige bescherming tegen vochtschade onder de tegels. webersys pack is geschikt om water onder de
tegels te voorkomen bij hoekaansluitingen op alle ondergronden.

Toepassing
• Geschikt voor het waterdicht maken van bijvoorbeeld hoekaansluitingen, doorvoer van leidingen, afvoerputten bij tegelwerk in
zowel badkamers, douchesruimtes en ruimtes waar waterbelasting voorkomt.
• Toepassen bij temperaturen tussen de +5 °C en de +30 °C.

Leveringsvorm
Emmer met:
• weber sys coat 4kg
weber sys band (12 meter)

Product eigenschappen
webersys pakket is een alles-in-1 pakket om vochtschade te voorkomen en biedt een volledige bescherming tegen water onder
de tegels. webersys pack is een compleet afdichtpakket en bevat webersys coat en een webersys band. Geschikt om vochtschade te voorkomen. Bijvoorbeeld bij hoekaansluitingen, doorvoer van leidingen en afvoerputten bij tegels in zowel badkamer,
doucheruimte en ruimtes waar veel water aanwezig is.   

Kleur
webersys coat is blauw, webersys band is wit. 

Gereedschap
Kwast. 

Verbruik

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
Zorg voor een ondergrond die redelijk vlak en sterk genoeg is en daarbij droog, stof- en vetvrij is. Blijvende stoffige en/of
afzandende ondergronden voorbehandelen met de webertile prim, tegelprimer poreuze ondergronden.
Aanmaken
Het afdichtingspakket, inclusief de webersys coat is direct klaar om te gebruiken.
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• Bij hoekaansluitingen: Ca. 300 gr/m2.
• Bij vochtig gevoelige ondergronden: Ca. 350 gr/m2. 
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Verwerken
Smeer de horizontale wand- vloeraansluitingen en de verticale wandaansluitingen in met de webersys coat. Gebruik hiervoor
een kwast. Druk de webersys band 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. Afvoerputten en doorvoer voor leidingen en dergelijke rondom afsmeren
met webersys coat. Voor het afdichten van vochtgevoelige ondergronden: Breng met behulp van een roller of kwast een
dekkende laag afdichtpasta aan. Indien noodzakelijk een tweede laag aanbrengen. Maak het gebruikte gereedschap direct
schoon met water. De praktische open tijd bedraagt 25 minuten. De wachttijd voor verdere verwerking bedraagt 2-4 uur,
afhankelijk van de temperatuur. Uitrekking tot breuk: 200%.


Technische informatie 
•
•
•
•
•
•

Praktische open tijd: ca. 25 minuten.
Wachttijd voor verdere verwerking: 2 - 4 uur, afhankelijk van de temperatuur.
Wachttijd voor ingebruikname: ca. 12 uur.
Initiële hechting: 1,5 N/mm².
Hechting na inwerking van warmte: 1,2 N/mm².
Uittrekking tot breuk: 200%. 

Houdbaarheid
12 maanden houdbaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

Let op
• Gebruik webersys band altijd in combinatie met de webersys coat.
• webersys pack is niet geschikt voor buitentoepassingen, zwembaden, waterreservoirs en industriële vloeren.
• Toepassen bij temperaturen tussen de +5 °C en de 30 °C. 
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