Tehnični list

OZNAKA: M724

weber.san evoluzione
Enoslojni omet za sanacijo od vode in soli
poškodovanih zunanjih in notranjih površin.
Zmes v prahu, embalirano v vrečah po 30 kg.

PODROČJE UPORABE
Omet za sanacijo od vlage in soli poškodovanih zunanjih in notranjih površin. Površina ne sme biti izpostavljena stalnemu stiku z
vodo.

LASTNOSTI
Mineralni omet z visoko paroprepustnostjo, vodoodbojnostjo in odpornostjo na soli.
Koeficient paroprepustnosti: λ = 10

PORABA
Približno 10kg na m² , nanosa v debelini 1 cm.

SUROVINSKA SESTAVA
Apno, cement, peski, aditivi, mikroarmatura.

PODLAGA
Poškodovani omet in omet do 1 m nad njim popolnoma odstranimo in poglobimo ter očistimo rege med zidaki. Slabo oprijemljive
fuge me zidaki nadomestimo z novimi. Poglobljene rege zapolnimo z ustreznim materialom. Primerna podlaga so opečnati in kamniti
zidovi. Podlage na osnovi mavca niso primerne.
Podlago pred nanosom weber.san evoluzione očistimo s čisto vodo.

IZVEDBA
Na dan nanosa je potrebno podlago navlažiti. Suho zmes zmešamo s čisto vodo ( približno 6 l na vrečo). Omet nanesemo ročno z
zidarsko žlico, kot obrizg polnoploskovno, v debelini 5 do 10 mm. Po 24 urah sledi drugi nanos weber.san evoluzione v debelini vsaj
20 mm. Skupna debelina nanosa lahko znaša največ 40 mm (vmesni čas 12 ur). Površino finalno izravnamo in pripravimo za nadaljno
obdelavo.
Temperatura pri izvedbi: vsaj +5C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja
površin.

EMBALIRANJE
Zmes v prahu, v vrečah po 30 kg.

SKLADIŠČENJE
Do 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi
temperaturami.

PRIPOMOČKI IN ORODJA
Mešalec, naprava za strojni nanos, zidarska žlica, letev

ČIŠČENJE
Pripomočke in orodje po uporabi operemo s čisto vodo.

NAVODILO
Izdaja I/2009.

INFORMACIJE
Za dodatne informacije pred nakupom lahko pokličete našo tehnično-svetovalno službo 01/781 80 10, nam pišete na elektronski
naslov info@weber-terranova.si ali obiščete našo spletno stran www.weber-terranova.si

SPLOŠNI POGOJI
Saint-Gobain Weber Terranova 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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