
152

weber.prim pierre
Adhezní penetrace na zdivo z tesaného kamene

  zlepšuje přilnavost k přírodnímu kameni,
  upravuje porozitu kamene,
  jednoduchá aplikace,
  připravena k použití/neředí se.

nejdůležitější vlastnosti

SAB 853
Nářadí:
Štětec nebo plochá štětka, vědro.
 
Čištění:
Nádoby a nářadí se ihned po použití 
(ještě před zaschnutím) omyjí čistou 
vodou.
 
Použití:
Penetrace  povrchu opravovaného 
kamene nebo spár mezi jednotlivými 
kameny.

 Definice výrobku
 
Penetrační nátěr pro opravu kamenů. Používá se před nanášením reprofilační 
malty weber.cit repar.
 

 Složení
 
Vzdušné vápno, kamenný prach, plnivo, minerální pigmenty, hydraulická pojiva, 
speciální přísady.
 

 Barva
 
Bílá tekutina.
 

 Technické parametry:
 
Složky polymery rozptýlené ve vodě a syntetická aditiva
Vzhled bílá tekutina
Suchý extrakt (+105 °C) 21 %
Hustota 1,05
pH 8
 

 Požadavky na podklad
 
Podklad určený k opravě musí být čistý, zbavený prachu a suchý. Povrch 
poškozených kamenů oškrábejte nebo vyčistěte. Kartáčem nebo stlačeným 
vzduchem odstraňte prach. Teplota pro použití: +5 °C až +30 °C. Aplikaci nepro‑
vádějte na zmrzlý nebo rozmrzající podklad nebo při očekávaných mrazech. 
Aplikaci neprovádějte na přímém slunci nebo za deště.

Upozornění: Neaplikujte na podklad, který je vlhký nebo pod vodou. 
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weber.prim pierre

 
Spotřeba:
200 – 300 g/m2 v závislosti na 
nasákavosti a nerovnosti podkladu. 
Faktory jako poréznost povrchu, 
teplota, vlhkost, způsob nanášení 
a povrchová úprava ovlivňují celkovou 
spotřebu.
 
Balení:
Plastové vědro 4 kg (80 ks věder na 
paletě, tj. 320 kg).
 
Skladování:
12 měsíců od data výroby v originálních 
obalech v suchých, krytých skladech 
v teplotách +5 ̊ C až +30 ̊ C.
 
Upozornění:
Dodatečné přidávání plniva, pojiva 
a pigmentů přísad je zakázáno.

m2

 Podmínky pro zpracování
 
Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5 °C. Je nutné zabránit přímému 
vlivu deště a slunečního záření.

 Pokyny pro zpracování
 
1.  weber.prim pierre je připraven k použití. Opatrně zamíchejte a pak na části  

určené k opravě pravidelně nanášejte kartáčem nebo štětcem. Nepřetahujte 
ani nenechávejte stékat na obložení (pokud k tomu dojde, ihned opláchněte 
velkým množstvím vody). 

2.  V závislosti na teplotě nechte schnout 1 – 1,5 hodiny, pak aplikujte  
weber.cit repar (penetrace musí být na dotek suchá).

 
 Bezpečnost práce

 
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a život‑
ního prostředí, které jsou uvedeny na obalech  výrobků nebo v bezpečnostních 
listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané 
ochranné pracovní pomůcky.
 

 Likvidace odpadů
 
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrob‑
nější informace jsou uvedeny v bez peč nostním listu výrobku.
Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!
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