Weber Easyrepair Vloer reparatieset
Snelle vloer reparatiemortel

Productinformatieblad

Een compleet reparatieset incl. gereedschappen.
Snelle reparatie van oneffen en beschadigde (hellende) vloeren.
Na 2 uur beloopbaar.
• Snel verhard, na 2 uur belastbaar
• Laagdikte van 1 tot 50 mm in één keer
• Alles wat u nodig heeft in 1 emmer

Toepassing
Weber repair vloer reparatie is een snel verhardende reparatiemortel. De mortel kan aardvochtig of vloeibaar aangemaakt worden en is
daardoor geschikt voor horizontale en hellende vloeren, binnen en buiten. Weber repair vloer reparatie kan worden toegepast in laagdiktes
variërend van 1 tot 50 mm in één keer.

Leveringsvorm
Emmer weber easyrepair vloer reparatieset à 5 kg

Verkrijgbaarheid
Doe-het-zelf

Product eigenschappen
Een compleet reparatieset incl. gereedschappen.
Snelle reparatie van oneffen en beschadigde (hellende) vloeren.
Na 2 uur beloopbaar.

Kleuren
Grijs

Gereedschap
Het weber easy repair vloer reparatieset is een compleet set inclusief voorstrijkmiddel, verwerkingsinstructie en de gereedschappen om het
product te mengen, verwerken, en af te werken (Handschoenen, mengspindel, troffel, blokkwast).

Verbruik
Per mm laagdikt ca. 1,6 kg/m2

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
Verwijder alle loszittende stukken en maak de ondergrond schoon en stofvrij. Voor het aanbrengen van weber repair vloer reparatie de ondergrond eerst voorbehandelen met het bijgevoegde voorstrijkmiddel.
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Aanmaken
Voor een stugge specie gebruikt u ca. 1050 ml leidingwater op 5 kg droge mortel. Voor een vloeibare specie gebruikt u ca. 1400 ml leidingwater
op 5 kg droge mortel. Giet het water in de emmer en strooi de mortel erbij. Meng met een boormachine en spindel tot een klontvrije specie.
Meng de vloeibare specie in de laatste minuut met een hoog toerental. Zet de specie met de troffel handmatig nog een keer om. Gebruik nooit
meer water dan maximaal is voorgeschreven.

Verwerken
Stugge specie:
Neem met de troffel wat specie en zet deze met een duwende en licht strijkende beweging op de te repareren plaats. Verwerk zoveel specie zodat het gat of de scheur helemaal vol is geduwd. Nadat de specie is aangetrokken, kunt u het oppervlak afwerken met een zuivere en iets vochtige troffel. Wilt u een grof oppervlak, dan kunt u de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger naborstelen.
Vloeibare specie:
Giet de vloeispecie op het te repareren vloerdeel. Strijk met de troffel voorzichtig over het oppervlak en verwijder de teveel aangebrachte
specie. Laat de specie iets aantrekken en werk het oppervlak af met een zuivere vochtige troffel voor een glad oppervlak of met een vochtige
handveger voor een ruw oppervlak.
Weber repair vloer reparatie is bij 20°C ca. 15 minuten verwerkbaar en kan na ca. 2 uur licht belast en na 24 uur volledig belast worden. Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.

Afwerken
Bescherm de mortel direct tegen snel uitdrogen door het af te dekken met plastic of licht te bevochtigen met water (nevel).

Reinigen
Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

Technische informatie
Samenstelling : zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid verbeteren.

Houdbaarheid
Houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

let op
De mortel kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.
Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.
Niet onder +5°C verwerken.

Tips!
Te verwerken als stugge of als vloei specie door de waterdosering aan te passen.
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