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DESCRIERE  PRODUS 

  

Pulbere de culoare alb pe baz de rasini sintetice de calitate profesionale si adaosuri minerale. Are 
rezisten i aderen bun . Produs netoxic.

   

DOMENII  DE UTILIZARE 

  

Se utilizeaz la finisarea suprafe elor interioare în strat sub ire, renov ri, repara ii (umpleri de pori, fisuri, 
etc.), pentru finisaje pretentioase. Se aplic înainte de tapetare, zugr vire sau vopsire a pere ilor i tavanelor

 

in incinte uscate. Pe suprafete de beton, tencuiala, tencuiala usoara, gips carton.   

MOD  DE  LUCRU 

  

Suprafa a suport trebuie sa fie curat , nedeformabil , fix i s aib vârsta de maturizare. 

  

Se toarn con inutul unui sac în 8 litri de ap i se omogenizeaz manual sau mecanic cu ajutorul unui 
mixer electric pân la ob inerea unui amestec omogen. Dup ob inerea unei

 

paste omogene se las timp de 
10 minute, dup care se amestec  din nou.   

Materialul astfel ob inut se aplic manual sau mecanizat. Manual cu gletuitorul din o el, în grosime de 
maxim 2 mm. Stratul urm tor de weber N19 se poate aplica dup uscarea primului strat, grosimea totala a 
stratului sa nu depaseasca 3 mm.   

PRECAU II

   

Temperatura de lucru este de minim +50C i de maxim +300C. 
În timpul lucr rii suprafa a trebuie protejat de razele puternice ale soarelui i de precipita ii.

 

Uneltele folosite se spal cu ap imediat dup utilizare.

   

weber N19 
let de finisaj superalb pe baz

 
FI TEHNI C

  

http://www.weber.ro
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DEPOZITARE 

  
Pe europale i, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

   

AMBALARE 

  

În saci de hârtie de 20 kg. 
Pale i de 1080 kg (54 saci).

   

DATE  TEHNICE  

     

Aderen a la suport:    0,32 N/mm2  Apa de omogenizare:  8 L/sac  

Coeficientul de absorb ie a apei prin 

 

capilaritate:  
0,24  
kg/m2min0,5  

Timp de punere în oper :

  

48 ore 

 

Permeabilitatea la vaporii de ap :

  

 = 8  Consum (pt. un strat de 1 
mm):  

1,2 kg/m2  

 

Densitate aparent praf:

  

0.98 g/cm3   

 

Granula ie maxim :

  

0,09 mm    

  

DATE  PRIVIND  SIGURAN A  I  SECURITATEA  MUNCII

   

Xi   R36/37  Iritant pentru ochi i sistemul respirator. 
         R43       Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.          

S2         A nu se l sa la îndemâna copiilor.

          

S24/25  A se evita contactul cu pielea i ochii.          
S26       În cazul contactului cu ochii se spal imediat cu ap din abunden i se consult

 

                      medicul de specialitate.           
S37      A se folosi m nu i corespunz toare.
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