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JÓ TUDNI

• Anyagigény: 5-7 kg/m2 
• Kiadósság: 4,2-6 m2/30 kg zsák 
• Keverővíz-szükséglet: kb. 0,2 liter víz 1 kg szárazanyaghoz 
(kb. 6 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

• Max. szemcseméret: kb. 4 mm
• Tapadószilárdság: ≥ 0,06 N/mm2

• Nyomószilárdság: CSIV
• Kapilláris vízfelvétel: W0
• Páradiffúziós tényező: 5/35
• Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

SPR100 30 kg/zsák 36 zsák / 1080 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

• +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett 
a felhordás nem javasolt.

• A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékha-
tástól óvni kell.

• Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
• A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között 

tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Falszárító gúz erősen nedves (kapilláris felszívódás miatt vi-
zes) és sószennyezett falak külső és belső felületének sávszerű 
vakolatjavítására, a webersan presto 200 és a webersan plus 
200 javítóvakolatok alapjának előfröcskölőjeként, falszárító és 
sómegkötő hatással, kézi felhordásra. 

webersan presto 100
Falszárító gúz

• Erősen nedves, 
sószennyezett falakra

• A webersan presto 
rendszer eleme

• Sómegkötő, falszárító 
hatású

• Kiváló páraáteresztő



Saint-Gobain Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz. 
rendel@hu.weber | www.hu.weber

Utolsó módosítás: 2020.03.18.
Oldal: 7/45

 

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. Alacsony szilárdságú, 
vegyes falazatok esetén korrózióálló, vakolattartó rabicháló alkalmazása javasolt, dübelezve, a gúzrétegbe beépítve.

FELDOLGOZÁS

A régi vakolatréteget sávszerűen eltávolítjuk (0,5-1 méterrel a nedvességi határ felett), majd a megtisztított felületet 
és a kimélyített fugahézagokat tiszta vízzel lemossuk. A szárazanyagot fokozatos vízadagolás mellett a gúznál 
szokásos állagúra keverjük. A még nedves felületet az előfröcskölővel serpenyős felhordással 100%-os fedettségben 
begúzoljuk. 2-3 nap után kezdődhet a webersan presto javítóvakolat felhordása, addig a gúzt szükség szerint 
nedvesítéssel kezeljük.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további 
hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítményny-
ilatkozatát és biztonsági adatlapját is. 

 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

webersan presto 200 Falszárító javítóvakolat
webersan presto 300 Falszárító simítóvakolat
webersan presto 302 Falszárító simítóvakolat, 1mm

Termékadatlap
webersan presto 100  Falszárító gúz

 




