
weber.dry  BV

Productvoordelen
Beschermt en maakt
waterwerend 
Met borstel,
schapenvachtrol of
verstuiver aan te brengen

Bitumineuze verf voor funderingen

GEBRUIK

Toepassingsdomeinen

beschermen en vochtwerend maken van funderingen en ondergrondse muren 

Toegelaten ondergronden

beton, cementbepleistering
gevoegde bakstenen

GEBRUIKSLIMIETEN

weber.dry BV weerstaat niet aan scheurvorming van de ondergrond
weber.dry BV is niet bestemd voor het uitvoeren van een horizontale waterdichting (bvb. terras)
: gebruik weber.sys flex mono of weber.sys flex roll

GEBRUIKSVOORZORGEN

leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

stofvrij : na 1 uur
aanrakingsdroog : tussen 2 en 4 uren

IDENTIFICATIE

samenstelling : bitumen in oplossing
aspect : vloeibare verf
densiteit : 0,8
vlampunt : > +21°C
vast stofgehalte in gewicht : 59%
vast stofgehalte in volume : 51%

VERBRUIK

ongeveer 150 ml/m2/laag (voorzie een meerverbruik van 20 à 50% voorzien bij sterk absorberende ondergronden)

 

 

KLEUREN

bitumen zwart

 

 

BEWARING

1 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen hevige warmte

 

https://www.weber-belgium.be/home.html


 

Veiligheidsfiche

Veiligheidsfiche weber.dry BV

GEREEDSCHAP

borstel, schapenvachtrol, verstuiver

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

de ondergronden dienen gezond, droog en zuiver te zijn (niet vet, niet verpulverd)
wacht de volledige uitdroging van vers beton of mortel af (minimum 28 dagen)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C (lucht en ondergrond)
breng niet aan :

op bevroren of ontdooiende ondergrond of bij vorst binnen de 24 uren
indien de luchtvochtigheid hoger is dan 90%

AANBRENGEN

breng weber.dry BV met een borstel, een schapenvachtrol of een verstuiver aan
breng een 1ste laag aan om de ondergrond zorgvuldig te impregneren
breng vervolgens een 2de kruislingse of zelfs een 3de laag aan in functie van de absorptie van de
ondergrond
verdun weber.dry BV met 5% white-spirit bij toepassing met een verstuiver

AANBEVELING

reinig het gereedschap na gebruik met white-spirit

VERKOOPEENHEDEN

metalen emmer van 5 en 25 l

https://www.weber-belgium.be/uploads/tx_weberproductpage/MSDS_weber.dry_BV.pdf
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