weber ton variosil

Vopsea silicaticã pentru exterior

Fiºã Tehnicã
• Permeabilitate ridicatã la vapori
• Rezistenþã mare la acþiunea razelor UV
• Rezistenþã la acþiunea microorganismelor
• Rezistenþã mare la murdãrire
• Duratã lungã de viaþã

Vopsea mineralã pentru faþade, gata preparatã, pe bazã de silicat de potasiu (apã sticlatã), cu
aditivi organici pentru stabilizare, componente minerale, pigmenþi de calitate superioarã ºi
aditivi de hidrofobizare. Strat final pentru suprafeþe de faþade minerale.

Domenii de utilizare
Pentru finisarea, decorarea clãdirilor noi ºi pentru renovarea clãdirilor vechi. Recomandat pentru recolorarea
faþadelor. Rezistã în medii “grele”, recomandat pe faþade expuse la poluare, praf, în zone cu trafic intens. Rezistã la
acþiunea apei ºi are permeabilitate exttrem de bunã la vapori de apã
Poate fi utilizatã pentru protejarea/colorarea tencuielilor decorative (gama weber.pas ºi weber MIN100) la finisarea
sistemelor de izolaþie termicã ºi de asemenea ca strat final peste tencuialã de bazã (ciment, var-ciment) sau
tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.
Se poate aplica condiþionat ºi pe alte suporturi cum ar fi gips-carton, tencuieli ºi vopsele de var, tencuieli de ipsos, etc.

Pregãtirea suprafeþei suport
Suprafaþa suport trebuie sã fie curatã, nedeformabilã, uscatã, fixã ºi lipsitã de substanþe antiaderente
(eflorescenþã, bitum, praf, etc.), sã nu fie îngheþatã ºi sã aibã vârsta de maturare ºi capacitatea portantã
necesarã. La renovare, dacã este cazul se vor îndepãrta în prealabil straturile cu rezistenþã mecanicã slabã ºi se
vor repara zonele afectate cu un adeziv pentru armarea sistemelor termoizolante. Straturile organice (dispersie
sau ulei) se vor îndepãrta în totalitate pânã în adâncimea porilor pentru a asigura permeabilitatea la vapori de
apã al suportului. Suprafeþele vechi cu absorbþie neuniformã vor fi amorsate pânã la saturaþie cu grundul
weber.prim Silikatgrund diluat 1:1 cu apã curatã.

Mod de lucru
Pentru a se obþine o culoare cât mai uniformã, este recomandat sã se amestece conþinutul mai multor gãleþi,
cantitatea de vopsea necesarã pentru suprafaþa unui perete. Consistenþa optimã a vopselei se obþine prin
adãugare de apã curatã sau amorsã weber.prim Silicatgrund diluat deja cu apã în raport de 1:1.
Vopseaua se aplicã pe suprafaþã uscatã cu bidinea, pensulã sau trafalet, în strat uniform.
Este necesarã aplicarea în douã straturi: un prim start de amorsare ºi un strat de acoperire, finisare. Între cele
douã straturi se lasã o perioadã de uscare de cca. 12 ore.
Pe suporturi minerale noi
Pentru primul strat: se amestecatã 3 pãrþi de vopsea cu o parte de weber.prim Silikatgrund diluat în prealabil cu
apã în raport de 1:1
Pentru stratul de finisare: vopseaua este diluatã cu 5-10% apã curatã
Pe tencuieli vechi
Amorsarea suprafeþei: cu weber.prim Silikatgrund diluatã cu apã în raport de 1:1
Pentru primul strat: vopseaua este diluatã cu 10-20% apã curatã.
Pentru stratul de finisare: vopseaua este diluatã cu 5-10% apã curatã.
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weber ton variosil

Vopsea silicaticã pentru exterior

Fiºã Tehnicã
Recomandãri
Lucrãrile vor fi executate la o temperaturã a aerului ºi a suportului de la +50C pânã la +300C.
Nu se aplicã pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafeþe expuse direct razelor solare. Vopseaua proaspãt aplicatã
trebuie protejatã de razele solare, ploi, îngheþ sau alte intemperii pânã la uscare. Atenþie: nuanþa culorii poate fi
influenþatã de calitatea/natura stratului suport, de condiþiile atmosferice din momentul aplicãrii ºi din perioada
de uscare.
Dupã terminarea aplicãrii, gãleata se închide ermetic pentru ca materialul rãmas sã nu se întãreascã. Uneltele
folosite se spalã cu apã imediat dupã utilizare.

Ambalare
În gãleþi de 25 kg. Paleti de 600 kg (24 gãleþi).

Depozitarea
În gãleþi închise ermetic, ferite de îngheþ ºi temperaturi ridicate, de acþiunea directã a razelor solare.

Termen de valabilitate
12 luni de la data fabricaþiei.

Consum
Pe suprafeþe netede (tencuieli fine), pentru 2 straturi

cca. 0,4-0,5 kg/m2

Pe suprafeþe rugoase, pentru 2 straturi

cca. 0,6-0,7 kg/m2

Date tehnice
Densitate la 20oC
Aderenþa la suport tip grilã (2mm), pelicula 250 µm
Aderenþa la suport, la eforturi normale de tracþiune
Permeabilitatea la vaporii de apã
Absorbþia de apã prin capilaritate
Conþinut de substanþe nevolatile
Timp de omogenizare
Timp de uscare
Clasa de reacþie la foc
Culori

1,5 g/m3
Clasa 0 ºi 1
1 N/mm2
V2 ( 58,4 g/m2 zi)
W2 ( 0,37 kg/m2 h0,5)
80 %
1 minut
24 ore
F
205, conform paletar

Aceste date sunt valabile pentru o temperaturã de 20 oC 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
Agrement Tehnic elaborat de ICECON BUCURESTI.

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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