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weberseal N  

• Neutraal vernettende 1-component silicone, MEKO-vrij
• Veroorzaakt geen verontreiniging van de randen bij natuursteen
• Niet corrosief
• Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid
• Schimmelwerend
• Unieke verwerkingseigenschappen
• Uitstekend afwerkbaar oppervlak

 
weberseal N is een neutrale siliconenkit ideaal voor het hoogwaardig afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in vloer en wand. 
De kit is verkrijgbaar in vier premium kleuren als toegepast in de voeg. weberseal N hecht uitstekend op keramische en natuur-
steen ondergronden en is schimmelwerend. Veroorzaakt geen verontreiniging van de randen bij natuursteen. 

Toepassing 

• afdichten en voegen van marmer en andere natuurstenen
• afdichten van uitzettingsvoegen op vloeren, wanden en gevels
• afdichten en voegen van marmeren en natuurstenen zwembaden, ook van onderwatervoegen
• afdichten van gelakt en geëmailleerd glas
• afdichten van spiegels in combinatie met natuursteen 

Leveringsvorm 

Koker van 300 ml 

Product eigenschappen 

weberseal N is een neutrale, zeer goede weers-, verouderings-, en UV bestendige siliconenkit met een schimmel remmende 
werking      

Kleur 

Leverbaar in 4 kleuren.     

Gereedschap 

Kitpistool         

Dosering 

Kant- en klaar product.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
De ondergronden dienen schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Breng bij voegen dieper dan 15mm eerst een rugvulling 
in de voeg aan.
Verwerken
Breng weberseal Nzo gelijkmatig mogelijk aan in de af te dichten dilatatie- en/of aansluitvoegen. Gebruik hiervoor een kitpistool 
van een goede kwaliteit. Verwijder de overtollige siliconen met afwerkspatels en gebruik eventueel afwerkzeep. Haal het te veel 
aan siliconen van het gereedschap.
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Technische informatie   
huidvormingstijd bij 23°C/50% rlv : 10 minuten
uitharding in 24 uren bij 23°C/50% rlv : 2 - 3 mm
verwerkingstemperatuur : van +5 tot +35°C
viscositeit bij 23°C : pasteus, standvast
soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1 : 1,0 g/cm³
Shore-A-hardheid volgens ISO 868 : 30
praktische bewegingsopname : 25%
rekspanningswaarde bij 100 % volgens ISO 37, S3A : 0,5 N/mm²
scheurrek volgens ISO 37, S3A : 600%
treksterkte volgens ISO 37, S3A : 1,4 N/mm²
temperatuurbestendigheid van/tot : van -40 tot +180°C
extrusie ratio volgens ISO 8394-1 : 130 - 160 g/min.
volumeverlies volgens ISO 10563 : < 10%
Deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de 

uitvoeringsomstandigheden op de werf.                     

Houdbaarheid 

18 maanden na productiedatum in gesloten en originele verpakking. Beschermen tegen vocht. 

Let op 

Wees er zeker van dat de materialen die in direct contact met dit product komen ermee en ook met elkaar compatibel zijn en 
elkaar niet beschadigen of veranderen (bvb. verkleuren). Breng indien er grote holtes zijn eerst een passende rugvulling aan om 
deze op te vullen. Bij het afmessen mag geen holte ontstaan, dit om de kans op schimmelaantasting te verminderen. Tijdens 
de verwerking en uitharding voor voldoende luchttoevoer zorgen. Contact met bitumenhoudende en weekmaker afgevende ma-
terialen zoals bvb. butyl, EPDM, neopreen, isolatie- en teerlagen vermijden. Bij de sanering van door schimmel bevallen voegen 
moet de aanwezige elastische afdichtingkit volledig verwijderd worden. Voor het opnieuw vervoegen moeten de betroffen voe-
gen met antischimmel middel behandeld worden om eventueel overgebleven schimmelsporen te verwijderen. Gebeurt dit niet, 
dan kan ondanks de schimmelwerende instelling van de afdichtingkit snel weer schimmel op de voeg groeien.    

weberseal N  
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