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weberton 415 maxit Elastikfarbe A

weberton 415 is een oplosmiddelvrij, waterafstotend en scheuroverbruggend 
verfsysteem. Leverbaar in wit en kleuren volgens de Weber kleurenwaaier.

 
weberton 415 is een oplosmiddelvrij, waterafstotend en scheuroverbruggend verfsysteem. Leverbaar in wit en kleuren volgens de 
Weber kleurenwaaier. 

Toepassing 

weberton 415 is geschikt voor het overbruggen van scheuren tot max. 0,5mm breedte. Fabrieksmatig alg- en vuilwerend inge-
steld. 

Leveringsvorm 

Emmer van 15 liter. 

Product eigenschappen 

• Waterdampdiffusie weerstand factor µ: 800
• Doorlatendheidsfactor V: <0,2 kg / m · ? h
• Sd-waarde ca. 0,2
• Droogtijd (20ºC/ 65%RV) ca. 12 uur
• Binnen toepassing nee
• Buiten toepassing ja      

Kleur 

Diverse kleuren.     

Gereedschap 

Kwast, roller.     

Verbruik 

Ca. 0,3l/ m², afhankelijk van de soort en zuiging van de ondergrond. 
 
*Wij adviseren het verbruik eerst middels een proefvlak vast te stellen. 

Dosering 

weberton 415 is een gebruiksklaar product.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
De ondergrond dient droog, vast en vrij van stof en losse delen te zijn. Poederende ondergronden voorstrijken met weberprim 
400.
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Aanmaken
weberton 415 is gebruiksklaar.
Verwerken
weberton 415 is gebruiksklaar en kan met een rol of borstel worden aangebracht. Het is toegestaan voor grovere structuren de 
eerste laag met max. 5% zuiver water te verdunnen. De tweede laag onverdund aanbrengen.
Aanvullende informatie
Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.

    

Technische informatie   
• Waterdampdiffusie weerstand factor µ: 800
• Doorlatendheidsfactor V: <0,2 kg / m · h
• Sd-waarde: ca. 0,2
• Droogtijd (20ºC/ 65%RV) ca. 12 uur
• Binnen toepassing nee
• Buiten toepassing ja                     

Houdbaarheid 

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

Let op 

• De omgevings- en ondergrondtemperatuur mogen tijdens de verwerking niet onder +5°C en boven +30°C zijn. Onder normale 
omstandigheden is de droogtijd ca. 12 uur.

• weberton 415 is toepasbaar op alle minerale- & organische sierpleisters. Het permanent overbruggen van scheurvorming van 
constructieve aard kan niet worden gegarandeerd.    
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