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 weberton 414

•   Suur veeauru labilaskvus
• Sobib lubikrohvide katmiseks
• Ei takista krohvide karboniseerumise protsessi
• Vetikate-, seente- ja samblakindel 

Tootekirjeldus 
Uute ja vanade fassaadipindade värvimiseks mõeldud sili-
kaatvärv. Tänu oma väga heale veeauru läbilaskvusele sobib 
see lubi- ja lubitsementkrohvide üle värvimiseks.         

Tea enne kasutamist 
weberton 414 silikaatvärv sobib erinevate dispersiooni-baasil 
krohvide katmiseks nagu silikoonkrohvid, siloksaankrohvid, 
dispersioonkrohvid või silikaatkrohvid. Samuti sobib toode ka 
erinevatele mineraalsetele aluspindadele nagu mineraalsed 
lubikrohvid, lubitsement- või tsementkrohvid ning betoon, tel-
lis jmt. Aluspind peab olema puhas, tugev, kuiv ja mahupüsiv. 
Enne värvimist tuleb aluspind vajadusel puhastada vanast lu-
bivärvist, nõrgast tsement- või lubitsementvärvist ja täielikult 
orgaanilisest pinnakattest. Nõrk ning kahjustunud aluskrohv 
eemaldatakse ja tehakse krohviparandused. Betoon- või 
krohvitud aluspind peab olema enne värvimist kuivanud 
minimaalselt kaks nädalat. Ei sobi tugevate betoonpindadele 
tehniliseks värviks (kui on nõutud spetsiaalsete betoonikaitse-
värvide kasutamist; vt webertec 771).              

Tööjuhised 
Värvi pinnale kandmiseks sobivad pikema karvaga villane vär-
vimisrull,  värvimishari ja pintsel. Reeglina varvitakse fassaadi 
kahe kihis. Esimest kihti tuleb veega lahjendada ca 10%. Teine 
kiht lahjendatakse veega kuni 5% või kasutatakse lahjenda-
mata kujul. Enne teise kihi peale kandmist peaks esimene kiht 

vähemalt 12 tundi kuivama. Jätkukohad teha märg-märjale, et 
ülekattetriibud hiljem välja ei kumaks. Teise kihi kuivamisaeg 
on normaaltingimustel umbes 24 tundi, madalam tempera-
tuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamist. 
 
 
Läikeaste - G3, matt 

Järelhooldus 
Valmis värvipinda tuleb kaitsta otsese päikese, vihma ja tuule 
eest vähemalt 24 h peale töödega lõpetamist.          

Ohtutuse regulatsioon 
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning 
teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema 
valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid.                     

Tehniline informatsioon
Materjali kulu 0,35 l/m² - ca 40 m² / 15 l (2 kihti)

Tera suurus S1, peen, <100 µm

Soovituslik kihipaksus E2, >50 µm / ≤100 µm

Sideaine Kaaliumvesiklaas

Lisand Kvaliteetsed pigmendid

Kapillaarne veeimavus W1, >0,5 kg/m²

Veeauru läbilaskvus V1, Sd [m] <0,14

Veeimavus W1, >0,5 kg/m²

Tihedus 1,3...1,5 g/cm³

Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja 
suletud pakendis, kaitstuna päikese ja külma eest

Pakend 15 l ämber

Silikaatvärv


