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Benzi şi accesorii de etanşare
pentru sisteme de hidroizolaţie

• Asigură o etanşare completă în zonele critice

  împotriva acţiunii apei

• Elasticitate ridicată

• Rezistenţă mărită la rupere şi deteriorare

• Uşor de înglobat în masa materialului

  de hidroizolare

weber.tec 828 - set de benzi şi accesorii pentru sistemele de hidroizolaţii sub placări ceramice.

Fişă Tehnică

Domenii de utilizare

Pregătirea suprafeţei suport

Mod de lucru

Asigură, în zonele critice, o etanşare completă împotriva acţiunii apei în cadrul sistemelor de hidroizolaţii sub 
placări ceramice. Utilizabil la interior sau exterior.
Recomandat pentru sistemele de hidroizolaţii sub placări ceramice realizate cu produsele weber.tec 822 sau 
weber.tec superflex D2.

Suprafaţa suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă şi lipsită de substanţe antiaderente (grăsimi, 
decofrol, bitum, gudron, praf, etc), să fie lipsită de fisuri largi şi părţi proeminente.
Se vor îndepărta părţile hidrofuge şi reziduurile care pot diminua aderenţa. Marginile, muchiile şi colţurile trebuie 
rotunjite, iar părţile proeminente nivelate. 
La nevoie, tencuielile pe bază de ipsos şi suprafeţele foarte fine vor fi asperizate mecanic. 

Se fixează, înglobează în prealabil banda de etanşare weber.tec 828 DB 75 intr-un strat proaspăt de hidroizolaţie 
(weber.tec 822 /weber.tec superflex D2) aplicat în zonele de îmbinare dintre perete şi pardoseală, peste rosturile 
de dilatare şi în zonele de tranziţie dintre diferite materiale. Zonele de colţ pot fi realizate eficient utilizând piesele 
de colţ interior weber.tec 828 DI şi de exterior weber.tec 828 DA. Pentru conexiunile sanitare se recomandă 
utilizarea benzii de etanşare ajustabilă pentru ţevi weber.tec 828 MD. Materialul se poate aplica cu bidinea, rolă, 
pensulă sau cu fierul de glet. 
Pentru obţinerea unui strat impermeabil este necesară aplicarea a cel puţin două straturi de hidroizolaţie pe toată 
suprafaţa care urmează a fi izolată. 
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Ambalare

weber.tec 828 DB 75 - bandă de etanşare

weber.tec 828 MD - bandă de etanşare ajustabilă pentru ţevi

weber.tec 828 DI  - colţ interior

weber.tec 828 DA - colţ exterior

50 ml în cutie

10 buc / cutie

10 buc / cutie

10 buc / cutie

Depozitarea

În mediu uscat pe paleţi de lemn.
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