
1/2

Weber Beamix 
Hastelweg 161 - 5652 CJ, Eindhoven
www.nl.weber

Productinformatieblad
15/0

5/20
23

Weber Voorstrijk reno universeel  

• Kwarts bevattend voorstrijkmiddel.
• Vermindert zuigingsverschillen en zorgt voor grip.

 
Weber Voorstrijk reno universeel is een kwarts bevattend voorstrijkmiddel. De primer vermindert zuigingsverschillen 
en zorgt voor meer grip op de ondergrond. De primer is dankzij de kwartskorrels zeer geschikt door dikkere afwerkla-
gen. Weber Voorstrijk reno universeel is oplosmiddelvrij, kan zowel binnen als buiten worden toegepast als voorbe-
handeling van stuc-, behang-, of pleisterwerk. 

Toepassing 

Weber Voorstrijk reno universeel wordt toegepast op minerale ondergronden, als hechtbrug voor handgipsen en 
kunstharsgebonden sier- en spachtelpleisters. 

Leveringsvorm 

• emmer van 8kg 

Product eigenschappen 

Weber Voorstrijk reno universeel wordt toegepast op minerale ondergronden, als hechtbrug voor handgipsen en 
kunstharsgebonden sier- en spachtelpleisters.                      

Verbruik 

• Afhankelijk van de ondergrond ca. 350 gr 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
De Voorstrijk met max. 5% leidingwater verdun

Verwerken
Weber Voorstrijk reno universeel met een blokkwast of roller aanbrengen. Droogtijd minimaal 24 uur. Kwasten en 
gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    

                          

Houdbaarheid 

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

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

Weber Voorstrijk reno universeel  


	68194834
	Weber Vloer reparatie	
	Weber Beamix Cement	
	Weber Steenvoegen reparatieset	
	Weber Beamix Wit cement	
	Weber Beamix Zilverzand	
	Weber Beamix Cementgebonden stucmortel	
	Weber Basis tegellijm	
	Weber Flexibele tegellijm	Flexibele tegellijm grijs
	Weber Flexibele tegellijm eco	
	Weber Tegellijm groot formaat tegels wit	
	Weber Voegmiddel waterdicht lichtgrijs	
	Weber Pasta tegellijm easy	beige pasta tegellijm
	Weber Pasta tegellijm top	
	Weber Voorstrijk	
	Weber Afdichtpakket	
	Weber Tegelprimer poreuze ondergronden	
	Weber Egalisatie	
	Weber Vezelversterkte egalisatie	
	Weber Egalisatie zichtvloer	
	Weber Vloerprimer	
	Weber Tegelprimer niet-poreuze ondergronden	
	Weber Vloeibare zandcement	Vloeibaar zandcement
	Weber Zandcement snel	
	weberfloor epoxy RAL 7035	
	Weber Zandcement super sterk eco	
	Weber Universele primer	
	Weber Vloerspaan	
	Weber Transparante vloercoating	weberfloor top mat
	Weber Primer voor transparante vloercoating	weberfloor top primer
	Weber Alles in 1 mortel	
	Weber Beton reparatie	
	Weber Beton reparatieset	
	Weber Vloer reparatieset	
	Weber Snelcement	
	Weber Snelcement 1 min. waterstop	Cebarpoeder
	Weber Beamix Lichtgewicht beton	
	Weber Beamix Metselmortel eco	
	Weber Beamix Vuurvaste metselmortel	
	Weber Beamix Beton super sterk eco	
	Weber Beamix Decoratieve buitenstuc	
	Weber Beamix Metselmortel voor tuinmuren	steenfix
	Weber Beamix Voegmortel lichtgrijs	
	Weber Onkruidmijdend voegzand naturel	dansand
	Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs	
	Weber Onkruidmijdend voegcement naturel	dansand hard
	Weber Beamix NoMix Beton	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon wit	
	Weber Tegellijm snel	
	Weber Vloerprimer geconcentreerd	
	Weber Vloeivoeg	
	Weber Siliconenkit grijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon grijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon lichtgrijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht & blijvend schoon antraciet	
	Weber Voegmiddel waterdicht wit	
	Weber Voegmiddel waterdicht grijs	
	Weber Voegmiddel waterdicht sahara	
	Weber Voegmiddel waterdicht antraciet	
	Weber Onkruidmijdend voegcement antraciet	dansand hard
	Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet	dansand
	weberfloor epoxy RAL 7001	
	Weber Gevelreiniging universeel	
	Weber Beamix Voegmortel grijs	
	Weber Beamix Voegmortel antraciet	
	Weber Beamix Beton sterk ecoplus	
	Weber Diepgrond	
	Weber Voorstrijk reno universeel	
	Weber Vlekken isovoorstrijk	
	Weber Vlekken isotex	
	Weber Spacks reno handpleister	
	Weber Elastische stucpasta	
	Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta	
	Weber Gevelimpregneer universeel	
	Weber Waterdichte stucmortel	
	Weber Siliconenkit wit	
	Weber Siliconenkit lichtgrijs	
	Weber Siliconenkit antraciet	
	Weber Onkruidmijdend voegzand flex	
	Weber Onkruidmijdend voegzand hard	




