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JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 4-5 kg/m2 
Kiadósság: 6-7,5 m2/30 kg zsák 
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz 
(kb. 9 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

• Max. szemcseméret: kb. 0,6 mm
• Tapadószilárdság: ≥ 0,1 N/mm2

• Nyomószilárdság: CSI
• Kapilláris vízfelvétel: W0
• Páradiffúziós tényező: ≤ 8
• Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

SPR300 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, hidrofobizált simítóvakolat sómegkötő hatással, 
régi és új alapvakolatokra, ill. a webersan presto javítóvako-
lat-rendszer részeként, fehér színben. 

webersan presto 300
Falszárító simítóvakolat

• Fehér színű
• A webersan presto 

rendszer eleme
• Festhető felületet 

biztosít
• Kiváló páraáteresztő
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen egyenletesen felérdesített ásványi alapvakolat, közepes és egyenletes nedvszívóképességgel, 
valamint szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

FELDOLGOZÁS

A szárazanyagot víz fokozatos hozzáadásával csomómentesre keverjük a megfelelő habarcssűrűség eléréséig. 
Az alapfelületet telítettségig nedvesítsük elő, majd a simítóvakolatot serpenyővel erősen csapjuk fel a felületre, 
és kartecsnivel kb. 3 mm-es átlagos rétegvastagságban húzzuk el, majd simítsuk be. A simítószerszám 
fajtája meghatározza a felület simaságát. Régi vakolatoknál alkalmazzunk előnedvesítést weberKPS primer 
tapadóemulzióval.

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 100 Falszárító gúz
webersan presto 200 Falszárító javítóvakolat
weberton silicate Szilikát homlokzatfesték műemlékekre

Termékadatlap
webersan presto 300  Falszárító simítóvakolat

 




