Tehnični list - IZD. 12/07/2021
1/2

webertec D-protect
Fleksibilen, za uporabo pripravljen
vodotesni premaz.

webertec D-protect je akrilna enokomponentna
tekoča hidroizolacija (pastozna masa). Namenjena je
za izvedbo hidrozolacije pod keramiko v kopalnicah,
kuhinjah, na pokrtih terasah in balkonih. Izdelek je
visoko elastičen, zaradi hitrega vezanja pa omogoča
hitro izvedbo del.

Značilnosti in prednosti
• pripravljen za uporabo (patozna masa)
• uporaba pri zmerni intenzivnosti vpliva vode:
• zidne/talne površine v kopalnicah, kuhinjah, tuš kabinah
• pokrite terase in balkoni
• primeren za sisteme talnega gretja
• fleksibilen
• omogoča hitro izvedbo del

Potrebno je upoštevati
• se ne uporablja kot zaključni sloj in kot premoščanje strukturnih razpok
• se ne uporablja na površinah s stalnim vodnim pritiskom (bazeni, fontane, rezervoarji...)
• temperatura izvedbe, nanosa in sušenja: od +5 do +30°C
• ni primeren za uporabo:
• na lesenih, kovinskih in zarjavelih površinah
• pri debelini nanosa več kot 2 mm
• na obstoječih keramičnih in nenosilnih podlagah
• na zaprašenih in vlažnih, mokrih podlagah
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webertec D-protect
Informacije o izdelku

webertec D-protect je akrilna enokomponentna tekoča hidroizolacija (pastozna masa), pripravljena za uporabo. Uporablja se za zaščito
objekta pred vodo in vlago v notranjih in zunanjih površinah. Primeren je za vse mineralne, cementne in betonske podlage ter mavčno
kartonske plošče. Uporablja se za zaščito zidnih in talnih površin v kopalnicah, kuhinjah, tuš kabinah ter pokritih terasah in balkonih, kjer je
intenzivnost vpliva vode zmerna. webertec D-protect je fleksibilen in pripravljen za uporabo (pastozna masa) takoj po odprtju. Izdelka se ne
sme uporabljati kot zaključni sloj in pri premoščanju strukturnih razpok. Lahko se ga uporablja na sistemih talnega gretja. webertec D-protect
se ne uporablja na površinah s stalnim vodnim pritiskom (bazeni, fontane, rezervoarji in podobno).

Priprava in izvedba
PRIPRAVA PODLAGE
Podlaga mora biti čista, čvrsta, suha, nosilna, brez strukturnih razpok in prašnih ter slabo oprijetih delcev. Ostanke starih in elastičnih barv,
premazov ter obstoječih substanc, ki zmanjšujejo oprijem (olja, masti, prah, bitumenski premazi in podobno) je potrebno popolnoma
odstraniti. V kolikor je podlaga podvržena stalni vlagi, je potrebno predhodno odstraniti vzroke zanjo.
Betonske podlage (stare najmanj 28 dni z odstankom vlage ≤ 2%), cementne posteljice in omete na bazi cementa in apna (stare najmanj
28 dni z odstankom vlage ≤ 1,5%) ter mavčne omete (ostanek vlage ≤ 1%) je potrebno mehansko razbrazdati in razprašiti ter premazati z
ustreznim osnovnim premazom (na primer weberprim 801). Pred pričetkom del mora biti podlaga suha.
PRIPRAVA IN UPORABA
webertec D-protect je pred nanosom potrebno dobro premešati, brez dodajanja vode. Nanaša se ga s pomočjo ščetke ali valjčka – v dveh
slojih na notranjih in v treh slojih na zunanjih površinah. Skupna debelina nanosa naj znaša 1,0 do 1,5 mm, pri čemer debelina enega sloja
znaša 0,5 mm. Posamezen sloj se nanaša na popolnoma osušen predhoden sloj. Čas sušenja med posameznimi sloji znaša okoli 120 minut,
odvisno od vremenskih razmer. Posamezne sloje webertec D-protect vedno nanašamo pravokotno na predhodni sloj. Kote, vogale in
preboje dodatno zaščitimo z webertec 828 tesnilnimi trakovi. webertec D-protect je pripravljen za lepljenje keramike po približno treh do
šestih urah po nanosu zadnjega sloja. Izdelek ni UV stabilen, zato ga je vedno potrebno zaščititi s keramično oblogo.
Weber priporoča, da se pred pričetkom del izvede manjša testna površina. V kolikor opazite kakršna koli odstopanja od kvalitete vas prosimo,
da z deli prekinete in nas o tem nemudoma obvestite.
DODATNA NAVODILA PRI IZVEDBI:
Tehnične karakteristike in sestava: akrilni vodoodbojen proizvod, izdelan iz kvalitetnih polnil, mineralnih veziv in ustreznih aditivov.
Temperatura izvedbe, nanosa in sušenja: od +5 do +30°C. Odprti čas znaša okoli 60 minut, odvisno od vremenskih razmer in debeline
nanosa.
Pakiranje: vedro 5 kg, paleta 300 kg.
Čiščenje: ostanke svežega proizvoda se očisti s tekočo vodo. Strjen proizvod se odstranjuje mehansko.
Opozorila: webertec D-protect ni primeren za uporabo:
•
na lesenih, kovinskih in zarjavelih površinah
•
pri debelini nanosa več kot 2 mm
•
na obstoječih keramičnih in nenosilnih podlagah
•
pri temperaturi pod +5 in nad +30°C
•
na zaprašenih in vlažnih, mokrih podlagah
V izdelek se ne dodaja drugih primesi ali tekočin. Pri nanašanju se celotna površina obdela v enakomerni debelini. Nanešen material je
potrebno vsaj 48 ur zaščititi pred neposrednim omočenjem. webertec D-protect je paroprepusten, zato ne kreira parne ovire na objektu.
Talno gretje se lahko vključi, ko je izdelek popolnoma posušen. Na osušen webertec D-protect se lahko polagajo keramične ploščice in mozaik
– priporočilo je, da se uporablja webercol lepilo za keramiko razreda C2.
Orodje in poraba
Orodja: električno mešalo za mešanje, valjček, ščetka.
Poraba: okvirna poraba znaša 1,2 kg/m2 za 2 sloja, odvisno od pogojev izvedbe in vrste podlage.
Skladiščenje
webertec D-protect je potrebno skladiščiti v originalni in nepoškodovani embalaži na čvrstih in izpravnih paletah v suhem prostoru, brez
neposredne izpostavljenosti vremenskim pojavom in neprilikam, zaščiteno od mraza v zaprtem ali pokritem prostoru. Rok trajanja je 12
mesecev in velja od datuma proizvodnje, odtisnjenega na embalaži, po zgoraj navedenih pogojih.
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SPLOŠNI POGOJI
Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto
svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne
smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki
v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe.
Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.
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