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Bitüm esasl›,  UV ›fl›nlar›na dayan›kl›, elyaf takviyeli, solventli,
likit su yal›t›m malzemesi.

nAvantajlar›
•Bitümlü membran tamirinde kullan›m.
•UV’ye ve d›fl hava flartlar›na dayan›m.
•Yatay ve dikey yüzeylerde kullan›labilme özelli¤i.
•Birçok aside, kimyasallara, tuzlu suya ve endüstriyel gazlara

dayan›m.

nUygulama alan›
•Eski bitümlü membranlar›n, beton ve metal çat›lar ile çinko

çat› oluklar›n›n su yal›t›m›nda kullan›l›r.

nUygulama yüzeyleri
•Çimento bazl› s›valar ve flaplar,
•Brüt beton,
•Bitümlü membranlar,
•Metal çat›lar ve çinko çat› oluklar›,
•Tu¤la örme yüzeyler,
•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.

nPerformans
•Renk: Siyah
•Yo¤unluk: yaklafl›k 1,1 kg/dm3

•Kuru kal›nt› oran›: yaklafl›k % 60
•Yumuflama noktas›: yaklafl›k % 95 °C
•Su buhar› difüzyon direnci: μH2O yaklafl›k 8.000
•Su geçirimsizlik: 3 bar/200 saat

nUygulama özellikleri
•Uygulanabilecek kat adedi: 1-3 kat
•Katlar aras› bekleme süresi: 12 saat
•Kuruma süresi: 1-3 gün.

n Uygulama flartlar›
•Ortam s›cakl›¤›: +1 °C ile +30 °C aras›.
•Çok s›cak havalarda uygulama yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.

n Yüzey haz›rl›¤›
• Yüzey kir, pas ve tozdan iyice ar›nd›r›lm›fl, temiz ve sa¤lam

olmal›, beton yüzeylerdeki çapaklar al›n›p, çok gözenekli
yüzeylerde perdahlamadan weber.rep MA 200 veya 
weber.rep HKS ile yüzey düzeltme ifllemi yap›lmal›d›r.

• Çimento esasl› ve/veya tozuyan yüzeyler uygulama 
öncesinde weber.tec 902, çok emici ve çok tozuyan 
yüzeyler ise weber.prim max ile astarlanmal›d›r.

n Uygulama
• weber.tec 905, f›rça, rulo veya sprey yard›m› ile tüm 

yüzeye uygulanmal›d›r. Uygulama birden fazla kat halinde
yap›lacak ise katlar aras›nda 12 saat beklenmelidir.

• Eski bitümlü membranlarda weber.tec 905 uygulamas› 
öncesi, membran yüzeyindeki kabaran noktalar ve çatlaklar,
weber.tec 911 ile tamir edilmelidir.

• Hava flartlar› sebebiyle hasar görmüfl çat›larda
weber.tec 905, 2 kat halinde uygulanmal› ve iki kat›n 
uygulamas› aras›nda tüm yüzeye cam elyaf donat› filesi 
uygulamas› yap›lmal›d›r.

n Uyar›lar ve öneriler
• Kesinlikle yabanc› malzemeler ilave edilmemelidir.
• Uygulama sonras›nda kullan›lan tüm aletler tiner 

yard›m›yla temizlenmelidir.

n Tüketim
• Metal yüzeylerde 270-360 ml / m2

• Eski bitümlü membranlarda 450-730 ml / m2

• Beton yüzeylerde 730-910 ml / m2.

n Ambalaj
Net 33 lt’lik teneke.

n Uygulama aletleri
F›rça, rulo, sprey.

n Raf ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 2
y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca 
kapat›lmal›d›r.
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‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
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