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JÓ TUDNI

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

TECHNIKAI ADATOK

• Max. szemcseméret: 2 mm (finomszemcsés); 2,2 mm (gördülőszemcsés)
• Nyomószilárdság: CSII
• Páradiffúziós tényező: ≤13
• Hővezetési tényező: 0,40 W/mK
• Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

302F + színkód 30 kg/zsák 36 zsák / 1080 kg

302G + színkód 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 és csapadékhatástól 
óvni kell.

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

tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Felhasználásra kész, műgyantával kiegészített, mészhid-
rát-cement kötőanyagú vékonyrétegű nemesvakolat hom-
lokzatfelújításra, elsősorban külső felületek színezésére, kézi 
felhordásra. 10 színárnyalatban elérhető. Termékkódok: finom-
szemcsés 302F, gördülőszemcsés 302G. 

weberter pearl
Vékonyrétegű nemesvakolat

• Finom- és 
gördülőszemcsés

• Víztaszító, lemosható
• Kézi feldolgozásra
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A vakolandó felület legyen simított, homogén, szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes, 
valamint közepesen és egyenletesen nedvszívó.

FELDOLGOZÁS

Az egyenletesen simított felületet webertherm primer vékonyvakolat-alapozóval kenjük át, majd hagyjuk 
megszáradni. A száraz vakolat keverése történhet géppel és kézzel egyaránt. A vakolható sűrűség eléréséig 
egyszerre több zsák tartalmát keverjük össze, víz fokozatos hozzáadásával. Keverőládában tároljuk, majd 
felhasználás előtt kézzel ismét keverjük át. A vakolat felhordását a szemcseméret egy-másfélszeres vastagságában, 
vagy a gördülőszemcse vastagságában (2-3 mm) rozsdamentes glettvassal végezzük, majd műanyag simítóval 
vagy polisztirol dörzsölővel körkörösen vagy egyirányban dörzsölve alakítsuk ki a kívánt struktúrát. A vakolási 
munkát egy homlokzati síkon belül (éltől élig) folyamatosan kell végezni. Kivitelezési, foltosodási, strukturális hibák 
csökkentésére, valamint hideg, párás időben esetleg megjelenő mészkivirágzás esetén javasoljuk a vakolatot hasonló 
színű weberton N vagy weberton silicate homlokzatfestékkel egy rétegben átfesteni.

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

webertherm primer Vékonyvakolat-alapozó
weberKPS gúz Cementes gúz
weberKPS profi Extra alapvakolat
weberKPS 605 Cementes simítóvakolat

Termékadatlap
weberter pearl  Vékonyrétegű nemesvakolat

 


