
 

 

 

 

 

weber 1-K Polüretaanelastomeer 
1-komponentne polüretaanelastomeer rõdude põrandate 

hüdroisoleerimiseks ja katmiseks. Kate on UV-kindel,  

väga elastne, tugev ja vastupidav ka 

keemilistele ühenditele  

 

 

 Kasutatav sise-ja välitingimustes 

 Täiesti lõhnatu, lahustivaba, ei kolletu 

 Lihtne paigaldada käepäraste tööriistadega 

 Väga kõrge UV- ja mehaanilise koormuse 

taluvusega 

KASUTUSALA 

weber 1-K PU pinnakatet saab kasutada rõdude, terrasside, 
trepikodade, käiguteede jms. katmiseks, mis vajab 
hüdroisoleerimist ja samas tugevat ja ilmastikukindlat katet. PU 
pinnakate pealekandmisel tekkib pinnale väga ilmastikukindel 
ja tugev pinnakate, mis ühtlasi on ka vett tõkestavaks kihiks 
(hüdroisolatsiooniks). Toode on täiesti lõhnatu, mistõttu võib 
kasutada seda ka siseruumides (trepid, koridor vms) 

ALUSPIND 

Aluspind peab olema tugev, kuiv (max RH 90%), puhas tolmust 
ja rasvast. Vajadusel kasutage mehaanilisi puhastusmeetodeid 
ja seadmeid. Tasandage aluspind sobivate tasandussegudega 
ja kandke pinnale weber.tec 2-K epoksüüdkrunt ja soovitatavalt 
puistada värskelt krunditud pinnale kvartsliiva (0,1-0,6mm) 
parema pinnakatte nakkuvuse eesmärgil. Õhu ja substraadi 

temperatuur peaks olema vähemalt +8 ° C (ja kuni +30 ° C) ning 

3 ° C üle kastepunkti. Õhu suhtes niiskus ei tohi ületada 80%. 
Krunt tuleb täielikult kuivatada enne katte pealekandmist.  

SEGU VALMISTAMINE 

Enne paigaldamist tuleb materjali segada u 5 minutit ja selleks 
tuleks kasutada trelli (max. 400rpm). Töödeldavuse 
parandamiseks võib seda sooja ilmaga ja madalatel 
temperatuuridel lahjendada (webertec PU vedeldaja). Samuti 
nurkate ja kallete tegemisel võib ka toodet muuta paksemaks 

(webertec PU paksendaja). Madalate temperatuuride (alla + 2 ° 
C) juures tuleb toote kuivamise kiirendamiseks kasutada  
webertec PU kiirendit. 

TÖÖDE TEOSTAMINE 

Toodet tuleb kasutada langevatel temperatuuridel. 
Paigaldamiseks võib kasutada laia pintslit, harja rulli või 
pahtlilabidat. Kahekihiliselt paigaldades peab esimene kiht 
olema täielikult kuivanud. Libeduse vältimiseks võib värskele 
kihile puistada kvartsliiva või ilmekama väljanägemise 
eesmärgil weber.floor 4919 mosaiikhelbeid. 

 

KASUTUSJUHIS 
 
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning 
teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema 
valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. 
Täiendav info ja dokumentatsioon on leitav: www.weber.ee 
 
 

TOOTEKIRJELDUS 

Kulunorm 
Pinnakate 0,5-1,0 kg/m² 
Veekindel pinnakate  u 1,6 kg/m²/1mm 

Töötemperatuur +10 ... + 30 ° C 

Tihedus u 1.6 g / cm³ 

Värvus Läbipaistev (kollaks varjund) 

Kivistumisaeg  
Käidav 6-24 tundi  
Täielik kuivamine u 7 päeva 

Värvused RAL 7032 ja RAL 7035 

Säilivusaeg 
9 kuud tootmise kuupäevast kuivas 
soojas ruumis (min. +10 ° C) ja suletud 
pakendis 

Pakend 12,5 kg  

 

 

 

http://www.weber.ee/

