
 

Sed iul so c ia l Str. Tip o gra filor, n r. 11-15, C o rp B4, Et. 3, Birou ri 323-338 Buc ure Ro m : +40 264 312044 Fa x: +40 264 433428 w w w .w eb er.ro
ORC: J40/16947/1994 CUI: 6194577 C od IBAN : RO 46BRDE130SV66904831300 BRD Ag entia Turd a

st i â nia Te l

Sa int- Gobain Co nstruction Produc ts Ro m S.R.L.ânia

                 

DESCRIERE  PRODUS 

 

Pulbere de culoare alb

 

pe baz de ciment

 

alb, var, adaosuri minerale i con inut de r ini sintetice de 
calitate profesional , hidrofob,cu aderen  mare la suport. 
Disponibil în granula ie de 3

 

mm rolare -3R , 2mm aglomerat -2K i respectiv 1,5 mm aglomerat  1,5K   

DOMENII  DE UTILIZARE 

  

Se utilizeaz pentru finisarea pere ilor la exterior i interior. Recomandat

 

pentru aplicarea pe izola ii 
termice exterioare.   

MOD  DE  LUCRU 

  

Suprafa a suport

 

trebuie sa fie curat , nedeformabil , uscat i fix ,

 

iar denivelarile s

 

nu fie mai mari de   
1 mm . Înainte de a aplica tencuiala weber MIN 100 trebuie verificat

 

absorb ia suportului iar în cazul în 
care avem de aplicat pe suporturi cu absorb ie mare (tencuial

 

veche, tinc-uri etc) sau absorb ie foarte 
redus

 

trebuie aplicat înainte un strat de weber G700 grund pentru amorsaj. Grundul se aplic

 

cu minim 
5-7 ore înaintea tencuielii weber MIN 100. Amorsa weber G700 se recomand

 

i atunci când se aplic

 

pe 
termoizola ii.  

Preparare: Se toarn con inutul unui sac în cca 5.5 

 

litri de ap i se omogenizeaz manual sau mecanic cu 
ajutorul unui mixer electric, pân

 

la ob inerea unei paste omogene. Dup ob inerea pastei, aceasta  se las 
timp de 5 minute, dup care se reamestec  30 de secunde. 

  

Aplicarea: Se întinde materialul weber MIN 100 pe suprafa a suport cu ajutorul unei gletiere din INOX în 
grosimea celei mai mari granule din material(1.5- 2- 3 mm în func ie de granula ie) .  
Recomandare: Pentru ob inerea cât mai u oar

 

a structurii, aplicarea trebuie s

 

fie f cut

 

în strat cât mai 
sub ire.  

Ob inerea structurii: 
- pentru ob inerea structurii tip zgâriat , scoar

 

copac materialul aplicat - 3R-  se dri cuie te cu o dri c

 

de plastic, în sens liniar sau circular dup

 

cca 5-15 min de la aplicare 

 

în func ie de condi iile 
meteorologice(când nu se mai lipe te de gletiera de plastic)  
- pentru ob inerea structurii bob orez , aglomerat 

 

granula iile 1.5K i respectiv  2K se dri cuiesc 
circular imediat dup  aplicare.  

Recomandare: la îmbinarea dintre doua suprafe e de finisat trebuie folosita metoda umed pe umed pentru 
a preveni apari ia diferen elor de structura.  

weber MIN 100 

  
FI TEHNI C

  

http://www.weber.ro
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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.

 
Materialul folosit i suprafa a finisata nu au voie s fie expuse înghe ului sau ploii timp de 24 de ore de la 
aplicare. Pe vreme rece i cu umiditate ridicat ob inerea

 
structurii comporta anumite particularit i 

necesitând dri cuire de proba .   

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    0.15 N/mm2  Densitate aparent praf:

  

1,35  1.5 g/cm3  

Reac ia la foc  Clasa A1  Granula ie maxim :

  

3 mm 

 

Absorb ia de apa  W1  Apa de omogenizare:  5.5 L/sac 

 

Coeficientul de difuzie a vaporilor de 
ap

  

µ cca 13  Timp de punere în oper :

  

1.5 - 2ore 

 

Rezisten a mecanic la compresiune:

  

 2 N/mm2 

 

Rezisten a mecanic la întindere din 
încovoiere:   

1N/mm2   

Consum: 
2.4-2.6 kg/m2 granula ie fina K1.5 mm 
2.8-3.0 kg/m2 granula ie medie K2 mm  

     2.6-2.8 kg/m2   rolare R3 mm   

 

CONFORMITATE 

 

Raport de încerc ri elaborat de I.N.C.E.R.C Sucursala Cluj-Napoca  

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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