weber set

H20

Adeziv pentru placãri ceramice

Fiºã Tehnicã
• Pentru interior ºi exterior
• Pentru pereþi ºi pardoseli
• Pentru medii umede
• Timp deschis extins
• Fãrã alunecare

Adeziv sub formã de pulbere de culoare gri, pe bazã de ciment, cu adaosuri minerale,
conþinut de material hidrofug ºi rãºini sintetice, de calitate superioarã. Aplicabil în pat subþire.

Domenii de utilizare
Se utilizeazã pentru lipirea plãcilor de gresie, faianþã ºi materiale de construcþii similare cu absorbþie
normalã (Clasa BII, BIII) la interior, exterior ºi în special în medii umede (bucãtãrii, bãi, pivniþe, subsoluri,
garaje). Se aplicã pe suporturi având ca liant cimentul: suprafeþe de beton, beton uºor, beton poros, tencuieli
ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, ºape de ciment ºi pe hidroizolaþii (pe bazã de ciment sau
dispersie).
Împreunã cu hidroizolaþia weber.tec 822 ºi chiturile de rost weber.color comfort sau weber.color perfect
formeazã sistemul de hidroizolaþie pentru bãi weber.hydro basic.

Pregãtirea suprafeþei suport
Suprafaþa suport trebuie sã fie curatã, nedeformabilã, uscatã, fixã ºi lipsitã de substanþe antiaderente
(grãsimi, bitum, praf, etc.). Betoanele trebuie sã aibã vârsta de maturizare, ºapele o vârstã de minim 28 de
zile, iar tencuielile absorbþie medie. Se vor îndepãrta în prealabil straturile cu rezistenþã mecanicã slabã.
Neregularitãþile pânã la 1 cm se pot repara cu weber.set H20 cu o zi înainte de placare.
Feþele plãcilor ceramice trebuie sã fie curate, fãrã urme de grãsimi, uleiuri, praf sau alte impuritãþi.
În cazul tratãrii suprafeþei suport cu grundul de amorsaj weber GR100 înainte de placare, se aºteaptã
uscarea completã a acestuia.

Mod de lucru
Se toarnã conþinutul unui sac în cca. 6,5 - 7 litri de apã curatã, rece ºi se amestecã cu ajutorul unui mixer
electric pânã se obþine un amestec omogen, fãrã aglomerãri. Dupã un repaus de cca. 5 minute, se
reamestecã.
Mortarul adeziv astfel obþinut se întinde pe suprafaþa suport cu ajutorul unei mistrii canelate. În cazul în care
suportul este denivelat, adezivul se va aplica atât pe suport cât ºi pe placã. Plãcile se fixeazã pe suprafaþa de
contact prin apãsare manualã, miºcându-le pe stratul de adeziv (la nevoie utilizând un ciocan de cauciuc),
pânã la obþinerea unei suprafeþe plane. Plãcile trebuie aºezate în stratul de adeziv în limita timpului deschis
(înainte de a se forma crustã pe suprafaþa adezivului). Pentru a asigura o suprafaþã de contact
corespunzãtoare, adezivul trebuie sã acopere min. 65% din intradosul plãcii la placãrile interioare ºi
min.90% la placãrile exterioare.
Rosturile vor fi chituite dupã cel puþin 24 de ore, utilizându-se chiturile din gama weber.color.
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H20

Adeziv pentru placãri ceramice

Fiºã Tehnicã
Recomandãri
Lucrãrile vor fi executate la o temperaturã a aerului ºi a suportului de la +5oC pânã la +30oC ºi se vor evita
condiþiile meteo nefavorabile (ploaie, zãpadã, vânt puternic, expunerea directã la razele solare).
Suprafeþele placate vor fi protejate împotriva îngheþului timp de 24 de ore. Mortarul proaspãt se va
îndepãrta de pe suprafeþele placate ºi din rosturi, în cursul aplicãrii, folosind apã curatã. Suprafeþele devin
practicabile dupã 24 de ore ºi pot fi expuse la solicitãri medii dupã cca. 7 zile.
Uneltele folosite se spalã cu apã imediat dupã utilizare.

Ambalare
În saci de hârtie de 25 kg. Paleti de 1050 kg (42 saci).

Depozitarea
În mediu uscat pe paleþi de lemn

Termen de valabilitate
12 luni de la data fabricaþiei.

Consum
Mistrie canelatã cu dinþi de 6 mm
Mistrie canelatã cu dinþi de 8 mm
Mistrie canelatã cu dinþi de 10 mm

cca. 4 kg/m2
cca. 5 kg/m2
cca. 6 kg/m2

Date tehnice
Aderenþã iniþialã prin tracþiune
Aderenþã prin tracþiune dupã imersie în apã
Aderenþã prin tracþiune dupã acþiunea cãldurii
Aderenþã prin tracþiune dupã cicluri de îngheþ-dezgheþ
Alunecarea
Timp de punere în operã
Timp deschis
Timp de ajustare
Placãrile devin practicabile dupã

0,5 N/mm2
0,5 N/mm2
0,5 N/mm2
0,5 N/mm2
0,5 mm
cca. 90 min
cca. 30 min
cca. 10 min
cca. 24 ore

Aceste date sunt valabile pentru o temperaturã de 20oC ºi o umiditate relativã a aerului de 65%. În alte condiþii de temperaturã ºi
umiditate aceste valori pot varia, iar întãrirea produsului poate fi mai lentã sau acceleratã.

Conformitate
Standard de produs SR EN 12004.

Recomandãrile tehnice, verbale ºi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experienþei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaºtere în teorie ºi practicã. Ele sunt orientative ºi nu implicã obligaþii suplimentare contractului de
vânzare-cumparare. Cumparatorul/Aplicatorul are obligaþia de a verifica dacã produsul este potrivit cerinþelor de aplicare ºi
exploatare în care urmeazã a fi folosit.
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