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webertec Superflex D2 
 
Reaktiivkivinev, ülielastne, 2-komponentne 
mineraalne hüdroisolatsioon  
 
 Väga elastne 

 Sulfaadikindel 

 Kiirkivinev (u 90 min pärast üle kaetav) 

 Külmakindel, soolakindel ja  UV-kiirgust taluv 

 Sise-ja välitingimustesse 

 Üle krohvitav, värvitav 

 Pideva veesurvega koormatav 3 päeva möödudes 

 Käsitsi paigaldatav kui ka pihustatav 

 
 
Lühikirjeldus 
webertec Superflex D2 on väga elastne, hüdrauliliselt 
kiirkivinev, uuel sideainete tehnoloogial põhinev 
mineraalne hüdroisolatsioonimaterjal, mis kuivanuna on  
ilmastikukindel, vastupidav sooladele ning UV- kiirgusele.  
Materjali saab kasutada keraamilise plaadi aluse 
hüdroisolatsiooni kihina sise- ja välitingimustes suurema 
niiskuskoormusega tingimustes (basseinid, veekeskused, 
ühiskondlikud duširuumid, terrassid jne).  
Kivistunud olekus weber.tec Superflex D2 on veekindel, 
külmakindel, sulfaadikindel ja ei vanane. Materjal sobib 
hüdroisolatsiooniks A0, B0 ja B niiskuskoormus klasside 
puhul sise-ja välitingimustesse, näiteks vannid/dušid, 
rõdud, basseinid jne. Lisaks saab toodet kasutada 
veetõkkena terrassidel, erinevatel aluspindadel, küttega 
ja kütteta tasanduskihtide, müüritiste, erinevate betoon 
pindade puhul. Elastset hüdroisolatsiooni massi saab ka 
kasutada vanade hoonete renoveerimisel. 
Ei sobi kasutamiseks keemiatööstuses, meiereides või 
muudes samalaadsetes ruumides ning merevee vastu 
suunatud konstruktsioonides 
 
Ennem kasutamist 
Aluspind peab olema piisavalt tugev, stabiilne, puhas, 
kuiv, tolmu- ja jäävaba. Samuti ei tohi pinnal olla rasva 
ega õliplekk ega lahtiseid detaile. Lahtine krohv või värv 
tuleb eelnevalt hoolikalt puhastada aluspinnalt. 
Imavad pinnad tuleks eelnevalt töödelda nakkekrundiga 
weberprim 811 (või weber MD16, lahjendatuna 1:5-le 
veega), mitteimavatel  ja väheimavatel pindadel 

kasutada universaalset nakkekrunti weberprim 804 (nt 
vana keraamiline plaadistus). Kõik naket takistavad 
tegurid tuleb enne tööde algust eemaldada (ehitustolm/-
praht). 
 
Tööjuhised 
Segada omavahel komponendid A ja B trelliga (max. 800 
pööret minutis) seni kuni on tekkinud ühtlane ilma 
tükkideta mass. Orienteeruv segamisaeg u. 2-3 minutit. 
Esimese etapina isoleeritakse kõik nurgad ja läbiviigud, 
milleks kasutatakse sõltuvalt veekoormusest kas 
kiudkangaslinti weber FC või suurema elastsuse 
tagamiseks spetsiaalseid weber.tec 828 seeria tarvikuid 
(basseinid, liikuvad konstruktsioonid  jms).  
Materjal kantakse aluspinnale pintsli, harja või kelluga 
kahes kihis (materjal on ka pihustatav nii peristaltilise kui 
ka kruvipumbaga (nt. Wagner PC 1030)), kuni peale 
kuivamist on tagatud ühtlaselt min 2 mm paksune kiht  
Segu jäägid tuleb puhastada värskelt niiske käsnaga ning 
töövahendid tuleb puhastada koheselt peale kasutamist 
puhta veega 
NB! webertec Supeflex D2 on kasutatav bituumenit 
sisaldavate materjalide ja hüdroisolatsiooni kihtide 
remondiks või  vahekihina (nakkekihiks) järgnevatele 
mineraalsetele materjalidele. webertec Superflex D2 on 
krohvitav või värvitav. 
 
 
Ohutusteave 
Enne materjalide kasutamist tutvuge tootejuhendiga 
ning tehke tööd vastavalt ettekirjutusele. Täiendav info ja 
dokumentatsioon on leitav: www.weber.ee 
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Kulunorm

1,25 kg /m²/mm, min kihit 2mm (kahes 

kihis paigaldatuna)

Kasutustemperatuur 3…+30 °C

Kuivamisaeg

u 90 min (kaetav ja vihmakindel), 

pidevalt veega koormatav 3 ööpäeva 

möödudes

Kasutusaeg u 45 min

Värvus tsementhall

Pragude sildamine > 1mm

Töövahendid pintsel, pahtlilabidas, pump

Kuivamisjärgne jääk > 95%

Tihedus u 1.05 kg/dm³ (l)

Säilivusaeg

12 kuud tootmise kuupäevast, säilitatuna 

kuivas ruumis ja suletud pakendis. 

Vältida toote külmumist!

Pakendi kaal 24 kg (A ja B komponent)

Sertifitseeritud CE, M1, EMICODE: EC 1 PLUS

Tehniline informatsioon

 

 

 

 

 


