
Termékadatlap

Saint-Gobain Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz. 

rendel@hu.weber | www.hu.weber

Utolsó módosítás: 2020.03.18.

Oldal: 4/45

JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 10 kg/m2/1 cm 
Kiadósság: 3 m2/30 kg zsák 
Keverővíz-szükséglet: 0,2-0,25 liter víz 1 kg szárazanyaghoz 
(kb. 6-7,5 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

• Max. szemcseméret: kb. 2 mm
• Tapadószilárdság: 0,13 N/mm2

• Nyomószilárdság: CSII
• Kapilláris vízfelvétel: ≥ 2,80 kg/m2

• Páradiffúziós tényező: ≤ 5,9
• Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

SE200 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.

Egyrétegű falszárító javítóvakolat, elsősorban erősen nedves 
(kapilláris felszívódás miatt vizes) és sószennyezett falak 
külső és belső felületének sávszerű vakolatjavítására, kézi és 
gépi felhordásra. Használatával a felület szárazzá és sókivi-
rágzásmentessé tehető. Alkalmas dörzsölt, simított, ill. festett 
és vékonyvakolatos végső felületi struktúra kialakítására (we-
bersan presto rendszertermékekkel). 

webersan evoluzione
Egyrétegű falszárító javítóvakolat

• Erősen nedves, 
sószennyezett falakra

• Sómegkötő, falszárító 
hatású

• Kiváló páraáteresztő
• Szálerősített
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, teherbíró, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

FELDOLGOZÁS

A régi vakolatréteget sávszerűen távolítsuk el (kb. 1 m-re a nedvesedési határ felett), majd a megtisztított, kimélyített 
fugahézagú felületet tiszta vízzel alaposan mossuk le. A szárazanyagot fokozatos vízadagolás mellett keverjük 
csomómentesre. A kevert habarcs sűrűsége akkor jó, ha az éppen megmarad a vakolókanálon. Az első réteget 
gúzként alkalmazva az előnedvesített felületre (kézi vakolásnál kanállal feldobva) kb. 0,5-1 cm vastagságban kell 
felhordani. 24 órás várakozási idő és esetleges újbóli előnedvesítés után hordjuk fel a következő réteget min. 2 cm, 
max. 3 cm vastagságban, majd nyomás nélkül lehúzhatjuk a felületet. Ha vastagabb vakolatréteg szükséges, akkor 12 
órás várakozás után újabb réteg hordható fel. 4 cm-es vastagság felett vakolattartó rabichálót kell beépíteni. 10 napos 
várakozási idő után ideális alapot képez a webersan presto 300 vagy 302 simítóvakolatnak. A kivárási idő (1 nap/mm) 
eltelte után átfesthető, vagy átvakolható webersan presto rendszertermékekkel.

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 300 Falszárító simítóvakolat
webersan presto 302 Falszárító simítóvakolat, 1mm
weberKPS glett Kültéri fehér glett
weberton silicate Szilikát homlokzatfesték műemlékekre

Termékadatlap
webersan evoluzione  Egyrétegű falszárító javítóvakolat

 




