
Definice výrobku Katalyzátor – urychlovač vytvrzování hydroizolačních membrán weberdry pur SEAL  
a DETAIL .

Použití V případech kdy se weberdry pur SEAL aplikuje za nízkých teplot nebo se uvedený nátěr 
aplikuje v kombinaci s výztužnou textilií weberdry Fabric systémem mokrý/mokrý (větší 
tlouštka nátěru v jedné vrstvě).
Určeno zejména pro tyto konstrukce:
• Hydroizolace balkonů, teras, verand
• Hydroizolace betonových ploch s pohybem chodců a vozidel
• Hydroizolace zelených střech, záhonů, květináčů
• Hydroizolace tunelů, mostovek, stadionů

Technické údaje Poměr mísení weberdry pur SEAL a weberad catalyser
 25 kg k 0,50 kg (100:2) hmotnostních
 25 kg k 0,75 kg (100:3) hmotnostních
Zpracovatelnost po vložení aditiva 20 min. (2%) – 30 min. (3%)
Doba stability za deště při +20 °C, tlouštka nátěru 1,5mm 3 hod (2%) – 1,5–2 hod. (3%)

Zpracování Promíchejte důkladně nádobu s weberdry pur seal. Následně přidejte weberad catalyser. 
Míchejte pomalu a důkladně cca 5minut. Soustřeďte se na stěny a dno nádoby, dokud 
směs nebude zcela homogenní. Po promíchání nalijte směs na povrch, který má být 
izolován a rozprostřete ji pomocí válečku. Je nutné dodržovat všechny pokyny a techniky 
pro zpracování PUR membrán weber v tekuté formě.

Balení Kovové nádoby 0,75 kg.

Nářadí Váleček, el. míchadlo, vědro.

Skladování Při skladování v suchu, v originálně uzavřeném obalu lze materiál skladovat až 9 měsíců, 
v teplotním rozsahu +5 °C až +30 °C.

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

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější 
informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených 
pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

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

weberad catalyser SAB 900 Akcelerační aditivum

Nejdůležitější vlastnosti: Urychluje vytvrzování PUR membrán Weber  Zkracuje technol.přestávku mezi nátěry na 
3-5 hod  Zamezuje tvorbě bublin/puchýřů  Vhodný pro aplikace větších tlouštek PUR membrán  Vhodný do systémů, 
kde se používá PES výztuž weberdry Fabric


