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Weber Elastische stucpasta  

• Kant- en klaar. 
• Reparatie-, egalisatie- en afwerkpasta.
• Voor een gladde en strakke ondergrond.

 
Je wand repareren, egaliseren of afwerken? Dan is Weber Elastische stucpasta onmisbaar. Met deze elastische 
stucpasta creëer je in een handomdraai een gladde en strakke ondergrond. De kant-en-klare pasta kan ook worden 
gebruikt om kleine scheuren of oneffenheden in het stucwerk op te vullen. De stucpasta kan zowel binnen als buiten 
worden toegepast. Werk de stucpasta bij buiten toepassingen af met Weber Gevelimpregneer universeel voor een 
water- en vuilafstotende gevel. 

Toepassing 

 
Als reparatie-, egaliseer- en afwerkpasta op minerale cementgebonden ondergronden, diverse stucplaten en over 
sierpleisters, zowel binnen als buiten. Weber Elastische stucpasta niet toepassen onder maaiveld. 

Leveringsvorm 

• emmer van 10l 

Product eigenschappen 

 
Als reparatie-, egaliseer- en afwerkpasta op minerale cementgebonden ondergronden, diverse stucplaten en over 
sierpleisters, zowel binnen als buiten.                      

Verbruik 

• 1,25l per m²    

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
De ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn. Oude, stoffige, vuile en loszittende lagen grondig verwijderen. 
Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen. Poederende ondergronden altijd voorbehandelen met Weber 
Diepgrond<

Aanmaken
Weber Elastische stucpasta vooraf intensief mengen tot een vloeibaar geheel. Evt. met maximaal 2% water 
verdunnen voor een soepele verwerking van het prod

Verwerken
Met RVS spaan gelijkmatig op korreldikte aanbrengen. Weber Elastische stucpasta toepassen in twee lagen voor het 
beste resultaat. De eerste laag vullend aanbrengen, zodat er een vlakke ondergrond ontstaat. Na voldoende droging 
(de volgende dag) de tweede laag aanbrengen in een dikte van circa 1 mm en vlak afmessen. Na voldoende droging 
eventuele aanzetten wegschuren met fijn/middel schuurpapier (korrel 120). Afhankelijk van de gewenste gladheid kan 
nog worden nageschuurd met een fijnere korrel. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
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Afwerken
Weber Elastische stucpasta dient bij buitentoepassingen te allen tijde te worden afgewerkt met Weber 
Gevelimpregneer universeel of een dampopen muurverf. Weber Elastische stucpasta voor, tijdens en na de 
verwerking beschermen tegen weersinvloeden.&n

    

                          

Houdbaarheid 

• Koel, vorstvrij en luchtdicht bewaren. Ca. 2 jaar houdbaar in ongeopende verpakking. 

Let op 

• Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5 °C of boven een luchttemperatuur van +30 
°C.    
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