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ПРОДУКТ

Ëепилото за полагане на кераìи÷ни пло÷ки âърõó ìинерални ос-
íîâè ïðè âúòðåøíè è âúíøíè óñëîâèÿ. Óñòîé÷èâî íà çàìðúçâàíå, 
на постоянно ìокрене и теìператóрни колебания. Придаâа якост 
на покритието, подлоæено на âъздеéстâието от теæки предìети, 
ñòåëàæè, ìàøèíè è èíòåíçèâíî äâèæåíèå íà õîðà. Íàé-åôåêòèâ-
но при полагане на пло÷ки âърõó стени с голеìина до 30x30 cm 
(900 cm2) или на подоâи пло÷и с голеìина до 40x40 cm (1600 cm2). 
Òегло на покритието до 40 kg/m2.

Êàê ðàáîòè Dust Free ôîðìóëàòà?
Èíîâàòèâíàòà òåõíîëîãèÿ íà ïðîèçâîäñòâî è ñïåöèàëíèòå 
äîáàâêè, èçïîëçâàíè îò Âåáåð, âè äàâàò ïðîäóêò, ñ êîéòî ñå 
ðàáîòè â ïúëåí êîìôîðò. Îòäåëÿíåòî íà ôèí ïðàõ ïðè îò-
âàðÿíå íà òîðáàòà, èçñèïâàíå íà ìàòåðèàëà â êîôàòà è ïðè 
ðàçáúðêâàíå å íàìàëåíî äî ìèíèìàëíè íèâà. Äèøàòå ñïîêîé-
íî è äðåõèòå âè îñòàâàò íåçàìúðñåíè îò öèìåíòîâ ïðàõ.

ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

От 2 до 5 kg/m2 â заâисиìост 
от разìера на зъбите на 
ìалаìашката и раâността на 
îñíîâàòà. Çà îïòèìèçèðàíå íà 
разõода на лепило осноâата 
трябâа да бъде подготâена 
ìаксиìално раâна, без дóпки и 
нераâности.

ÐÀÇÕÎÄÍÀ ÍÎÐÌÀ

Â оригиналната опакоâка, 
â закрити и сóõи складоâи 
поìеùения.
Годност 1 година от датата на 
произâодстâо (отбелязана на 
опакоâката).

ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÃÎÄÍÎÑÒ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

Книæни ÷óâали 
със заùитно фолио 25 kg

Палет 1050 kg
Книæни ÷óâали 
със заùитно фолио 10 kg

Палет 1000 kg

Ìеõанизъì за лесно отâаря-
не на дъното на торбата

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ (при +23° C и относителна âлаæност 50%)ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ (при +23° C и относителна âлаæност 50%)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 
за циментово лепило, клас С1Т
Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348:
- начална якост
- след термично третиране
- след потапяне във вода
-  след цикли на замръзване - размразяване

> 0,5 N/mm2

> 0,5 N/mm2

> 0,5 N/mm2

> 0,5 N/mm2

Устойчивост на приплъзване 0,5 mm

Необходимо количество вода 5.25 – 5.75 l /25 kg 
прахообразен материал

Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min
Отворено време 20 min
Време за работа 3 часа
Време за коригиране 15 min
Фугиране след 24 часа
Пълно натоварване след 7 дена

ÓÍиÂерсаËÍо ËеÏиËо Çа ÏËо×ки с ÏоÂиØеÍа ßкосÒ

Óíèâåðñàëíî ëåïèëî çà âñè÷êè âèäîâå ïëî÷è, ãðàíèòîãðåñ è êàìúíè âúðõó ìèíåðàë-
íè îñíîâè. Âëàãîóñòîé÷èâî è ìðàçîóñòîé÷èâî. Çà âúíøíà è âúòðåøíà óïîòðåáà.

КОД: F601, F621
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ПРИЛОЖЕНИЕ

• Òåõíîëîãèÿ Dust Free, 
наìаляâа до ìиниìóì 
отделянето на праõ при работа

•  Çà âúòðåøíà è âúíøíà 
óпотреба

•  Ïîäõîäÿù çà âñÿêàêâè 
облиöоâки и настилки

•  Ïðåïîðú÷âà ñå çà 
гранитогрес
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УПОТРЕБА

Осноâата трябâа да бъде здраâа, 
без заìърсяâания и лесно отделяùи се 
÷астиöи, сóõа и с приклþ÷или проöеси 
на слягане. При силно попиâателни 
осноâи предâарително грóндираéте с 
weber.prim 801.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÒÀ

Полагането на пло÷ките да стаâа при 
теìператóра ìеæдó +5° С и +25° С. 
24 ÷аса облиöоâката да се предпазâа 
от âисоки теìператóри и заìръзâане. 
24 ÷аса след полагането на покритията 
поìеùенията ìоæе да се използâат. 
Пълна здраâина на покритията се постига 
ñëåä 5 - 7 äåíà. Íåäîïóñòèìî å ïîâòîðíîòî 
използâане на заìърсен ìатериал. 
Ìаксиìална дебелина на нанасяне 10 mm.
Ëепилото не е подõодяùо за залепâане 
на пло÷и âърõó пло÷и, за облиöоâане на 
фасади, при плóâни басеéни или âърõó 
дърâени подоâе.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÀÃÀÍÅ

•  кîôà çà ïðèãîòâÿíå íà ëåïèëîòî
•  еëåêòðè÷åñêè ìèêñåð èëè 

борìашина с бъркалка
•  Ìèñòðèÿ
•  Ãúáà çà ïî÷èñòâàíå
•  Ãóìåí ÷óê
•  Íàçúáåíà ìàëàìàøêà ñ ãîëåìèíà 

на зъбите 8õ8 mm или 10õ10 mm
•  сóõà è ìåêà êúðïà
•  Ìàëàìàøêà (øïàõòåë) ñ ãóìåí ðúá
•  Ïëàñòìàñîâè êðúñò÷åòà çà îôîðìÿíå 

на фóгите

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:ÈÇÏÎËÇÂÀ ÑÅ ÇÀ:

•  Âúíøíà è âúòðåøíà 
óпотреба

•  сòåíè è ïîäîâå

•  Ïîëàãàíå íà ïëî÷è îò 
гранитогрес

ÂÀÆÍÎ

  Íå èçïîëçâàéòå çàìúðñåí 
ìатериал

  Çà ïðèãîòâÿíå íà ðàçòâîðà 
използâаéте саìо ÷иста âода

  При полагане на гранитогрес 
нанасяéте лепилото âърõó 
осноâата и гърба на пло÷ката

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÏÎËÀÃÀÍÅ

1  Полагаéте лепилото саìо âър-
õó здраâа осноâа. Спазâаéте 
стриктно съотношението âода/сó-
õа сìес, посо÷ено на опакоâката. 
рàçáúðêàéòå ñ åëåêòðè÷åñêà áúð-
калка или ìиксер до полó÷аâане на õоìогенна сìес. 
Остаâете да отлеæи 5 - 10 min и пребъркаéте.

2  Íàíåñåòå ëåïèëîòî ñ íàçúáåíà 
ìалаìашка с разìер на зъбите 8x8 
mm èëè 10x10 mm. Íå å íåîáõîäè-
ìо да наâлаæняâате или накисâате 
предâарително пло÷ите âъâ âода.

3  При полагане на пло÷и â по-
ìеùения с ìного âисоко натоâар-
âане, с разìери над 30x30 cm или 
âъншни óслоâия нанасяéте лепи-
лото не саìо âърõó осноâата, но и 
âърõó гърба на пло÷ата.

4  Пло÷ите се постаâят âърõó на-
несения пласт лепило и се притис-
кат âстрани, докато прилегнат на 
ìястото си. Èзползâаéте гóìен ÷óк 
çà êîðåêöèÿ íà íèâîòî. Çà îôîð-
ìяне на фóгите използâаéте гото-
âи пластìасоâи кръст÷ета с необõодиìата дебелина. 
По÷истете с âлаæна гъба лиöеâата страна на пло÷ите, 
преди лепилото да е засъõнало.

5  Èз÷акаéте 24 ÷аса за изсъõâа-
не на лепилото. Преди запълâане 
фóгите се по÷истâат с ÷етка, от-
âертка или дрóг подõодяù инстрó-
ìент.

6  Çà ôóãèðàíå íà îáëèöîâêàòà èç-
ползâаéте ìалаìашка или широк 
шпаõтел с гóìен ръб. След запъл-
âане на фóгите из÷акаéте десетина 
ìинóти и с ìокра гъба по÷истете 
лиöеâата страна на пло÷ите. След тоâа с âлаæна гъба 
и без натиск по÷истете и офорìете саìите фóги. Оста-
тъ÷ния сóõ öиìентоâ филì отстранете със сóõа кърпа.
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