
לתיקון ו / או שיקום איטומים, שיקום 
תשתיות ישנות ו / או ציפויים שאיבדו את 

תכונות האטימה שלהם. ניתן לשימוש מתחת 
לאריחים, ציפויים תחתונים, מרפסות, 

מרזבים, אדניות, מקלחות וחדרי אמבטיה. 
הודות לנוסחת החומר שנחקרה כדי להקנות 

גמישות גבוהה, קל לשימוש על משטחים 
אנכיים כדי לטפל בבטון שנבנה בתוך הקרקע.

שימושים

קל לעיבוד ולגימור, הידבקות מצוינת 
לתשתית, יוצר מחסום אדים, תואם לדבקים 
עם חומרי קישור מעורבים, עמידות מצוינת 
בפני בלאי וקרני UV, מתאים עבור שיקום 

או איטום מרפסות לפני הנחת אריחים 
קראמיים.

תכונות מיוחדות

ניתן ליישום על גבי ציפויי ביטומן תחתוני, זפת, ניר זפת, מלט סיבי, עץ, לבנים, אבן, אבני טוף, מתכת, 
בטון וטיח על בסיס מלט. על התשתית להיות יציבה ונקייה. יש להסיר חלקים רופפים או תרכובות 

שומניות לפני המריחה. תשתיות ביטומניות או ציפויים ישנים עם חלקים מתקלפים או בועות יש לשרוף 
או לתקן. תשתיות בבטון של מלט סיבי המכוסים באזוב או בעובש יש לשטוף מראש בתמיסת 

"אקונומיקה" 10% ולהברישן היטב אחרי 3 שעות. אם התשתית נקבובית במיוחד, יש לטפל 
ב-weber.prim.ra13  ולהמתין לפחות 8 שעות להתייבשותה. יש לערבב היטב את המוצר וליישם 

בעזרת מברשת או רולר לפחות שתי שכבות. יש ליישם את השכבה השנייה לאחר התקשות השכבה 
הראשונה. ניתן לרצף ישירות על החומר באריחים קראמיים כ 72 שעות לאחר היישום ובכל מקרה רק 

. weber.col.pro כאשר החומר יבש לגמרי. יש להשתמש בדבקים מעורבים עם חומר קושר ממשפחת

יישום

מוצר מוכן לשימוש .

דילול

 Weber.dry.S23 וובר.דריי

ציפוי נוזלי אלסטו - ביטומני לאיטום בהברשה.

S23
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משחה צמיגה צורה

1.3 ק"ג לליטר משקל סגולי למוצר לאחר התקשותו

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.
יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת 

כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, 
מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

בטיחות

נתונים טכניים

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו על טיח לאחר שהתקשה בסביבת טמפרטורה 
מבוקרת והם עשויים להשתנות במידה ניכרת, בהתאם לתנאי הסביבה בה מיושם החומר.

כושר כיסוי

1.5-2 ק"ג למ"ר

אחסנה

12 חודשים באריזה סגורה 
במקום קריר ויבש.

אריזה

דלי של  20-5 ק"ג 

הגבלות

אין ליישם על גבי טיח על בסיס סיד 
כבוי או גבס. ציפויים תחתונים או ציפויי 

ביטומן לפני שהגבס או השמן שעל 
המשטח נעלמו (בדרך כלל 3 חודשים 

אחרי ההנחה).

3 שעות יבש למגע אחרי

24-36 שעות מתקשה לגמרי אחרי

6 שעות עמידות בגשם ובטל אחרי

72 שעות זמן המתנה לפני הנחת אריחים

נתונים טכניים

זמנים אלה חושבו בטמפרטורה של כ 22 מעלות צלסיוס. תנאי אקלים שונים יכולים לשנות 
משמעותית את זמני ההמתנה.

גוונים

אפור, שחור 
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