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Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta  

• Kant- en klaar
• Voor het afwerken van scheuren en naden

 
Scheuren of naden in je wand? Dat los je eenvoudig op met Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta. De kant-en-
klare pasta kan worden toegepast om scheuren en naden op te vullen. De sneldrogende afwerkpasta is na minder dan 
een halfuur droog en overschilderbaar. Zo zie je snel en eenvoudig, niks meer van de oneffenheden in je wand. 

Toepassing 

Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta is geschikt voor het vullen van gipsplaatnaden en het afwerken van gips-
platen. 

Leveringsvorm 

• emmer van 5 kg 

Product eigenschappen 

Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta is geschikt voor het vullen van gipsplaatnaden en het afwerken van gips-
platen.                      

Verbruik 

• 8 m²    

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiden
Kort opmengen voor gebruik. Bij het vullen van plaatnaden van gipsplaten altijd zelfklevend gaasband of papierband 
toepassen.

Verwerken
Voor het vullen van gipsplaatnaden Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta verwerken met behulp van een 
spachtelmes. Gebruik tijdens het naschuren altijd een veiligheidsbril en stofmasker. Niet verwerken beneden een 
ondergrond- en luchttemperatuur van +5 °C of boven een luchttemperatuur van +30.

Aanvullende informatie
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

    

                          

Houdbaarheid 

Koel, vorstvrij en luchtdicht bewaren. Ca. 1 jaar houdbaar in ongeopende verpakking. 
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Let op 

Niet toepassen in ruimtes die direct worden blootgesteld aan water, zoals bijvoorbeeld de doucheruimte.    

Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta  
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