
יתרונות המוצר
EC 1 פליטה נמוכה מאוד של

חסימת לחות  כלואה
מתאים לרצפות מחוממות

הדבקות טובה
מיועד לפנים וחוץ

פריימר קושר עמיד בלחות, עבור משטחי בטון אדריכלי מוחלק. 
מתאים לשימוש על עץ, דיקט ומתכת. לאיטום פנים, מילוי סדקים, 

שכבת הדבקה ליישום על רצפת בטון. ליצירת תשתית על גבי 
הפריימר, יש לפזר חול קוורץ. מתאים לשימוש פנימי, משרדים 

וחללים ציבוריים. 

ניתן ליישם על גבי תשתית: מלט, בטון, סידן גופרתי, מגנזיום, תרכובות 
ביטומיניות, יציקות מגנזיום, רעפים, דיקט, אפוקסי או פוליאוריתן, 

דבק אפוקסי; בחומרים או תשתיות אחרות, יש לבחון כל מקרה לגופו.

שימושים

WEBER FLOOR DESIGN פריימר אפוקסי דו רכיבי לשימוש פנימי וחיצוני במערכת
weber.floor 4712

תכונות
זמן ייבוש: 

- בטמפרטורה של עד 15°C יש להמתין כ- 24 שעות.

- בטמפרטורה של עד 23°C יש להמתין כ- 12 שעות.
- בטמפרטורה של עד 30°C יש להמתין כ - 8 שעות.

זמן עבודה: 
- בטמפרטורה של עד 15°C כ- 40 דקות.
- בטמפרטורה של עד 23°C כ- 35 דקות.
- בטמפרטורה של עד 30°C כ- 15 דקות.

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו בסביבת טמפרטורה 
מבוקרת ועשויים להתשנות במידה ניכרת בהתאם לתנאי הסביבה בה 

מיושם החומר.

כלים
- מערבל ידני

- שפכטל פלדה
- רולר / מברשת

יישום

הכנת תשתית
המצע חייב להיות מוצק, יציב ויבש ולוודא כי אין עליית לחות וללא 

אבק וגופים זרים וללא עקבות שמן.  על התשתית להיות בעלת חוזק 
מכני ויציבות, יש למלא סדקים לפני היישום. יש להסיר עקבות של 

דבק ישן וציפויים ישנים.

יישום
weber.floor 4712  מסופק בשני רכיבים,  יש 
לערבב באמצעות מקדחה חשמלית במהירות 

נמוכה, עד לקבלת תערובת הומוגנית. החומר יכול 
להיות מעורבב עם חול בהתאם לשימוש.

מילוי החלקה : לערבב  weber.floor 4712  עם חול 
סיליקה 0.1-0.4 מ"מ ביחס 1: 1 (לפי משקל).

יש ליישם את המוצר באמצעות רולר, בעודו רטוב. 
יש לפזר חול קוורץ כ- 500 ג‘ למ“ר. 

 WEBER FLOOR לאחר ייבוש מלא, ולפני ביצוע
DESIGN הסר חול מקוורץ עודף לאחר התקשות 

החומר, ע“י שואב אבק.

מוצר זה מיועד לחיזוק התשתית ולספיגה מבוקרת והדבקה של מוצרי 
משפחת weber.floor על תשתית בטון, בטון מוחלק, מרצפות ועץ. 
weber.floor 4712 של וובר מיושם על מנת להקל על הדבקה של 

.WEBER FLOOR DESIGN שכבת ה

תיאור המוצר

- זמני העבודה תלויים בטמפרטורה ולחות יחסית.
- יש לשמור על לחות יחסית שאינה גבוהה מ 75% ב-24 שעות 

הראשונות.
- המצע חייב להיות מוגן מפני לחות מוגברת באמצעות מערכת בידוד.

- ניקוי כלי עבודה עם מדלל מבוסס סולבנט, טינר או טרפנטין.
- אין להשתמש במוצר מתחת ל- 5 מעלות צלסיוס ומעל 30 מעלות 

צלסיוס

הגבלות והמלצות

אריזה:
חלק א‘ - פח 7.3 ק"ג פריימר 
חלק ב‘ - פח 2.7 ק“ג מקשה 

300 ג‘ למ“ר
בהתאם לתשתית הקיימת

פריימר (יחס ערבוב עם חול 2 :1): kg / m 2 2.0 לכל עובי מ"מ. 
אפוקסי (ערבוב יחס עם חול 01:10): ~ 2.1 ק"ג / לכל מ"מ עובי.

נתוני אריזה

כושר כיסוי

אחסנה: 24 חודשים באריזה סגורה, בסביבה יבשה.

אחסנה

WEBER.FLOOR DESIGN
WEBER.FLOOR protect

WEBER.FLOOR 4712


