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 tOePaSSing

•  Geschikt voor het renoveren/restaureren van zowel binnen als buiten 
muren met een hoge vochtigheidsgraad en zoutbelasting. 

• Toepasbaar binnen en in goed geventileerde kelders.

 PrODuctOMSchriJVing

•  Vezelversterkte renovatie mortel zeer geschikt voor het renoveren/
restaureren van wanden en muren met een hoge vochtigheidsgraad en 
zoutbelasting.

 geBruiKSaanWiJZing

VOORBEREIDING
•  Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig en vormstabiel is en 

daarbij vrij van stof is en andere stoffen die nadelig zijn voor een goede 
hechting. 

• weber.dry renovatie niet toepassen op gips gebonden ondergronden. 
• Ondergrond één dag van tevoren grondig reinigen met ruim water.

DOSERING
• Ca. 3,6 liter water voor een verpakking van 20 kg.
•  Meng ca. 8 minuten met een spindel/menger tot een klontvrij en 

homogeen mengsel.

VERWERkEN
• Breng de specie met een gooiende beweging op de ondergrond.
•  Breng een laag van 5 tot 10 mm aan om de muur eerst volledig te 

egaliseren. 
• Ruw deze laag op met een bezem of kam. 
• Na 24 uur de pleisterlaag bevochtigen en nog een laag aanbrengen. 
•  Bij zeer slechte ondergronden of bij grote oneffenheden deze laag 

voorzien van weber.dry net. 
•  Breng in totaal een laagdikte aan van minimaal 20 mm. Als er nog een 

dikkere laagdikte noodzakelijk is, nogmaals 12 uur wachten. 
•  Daarna de pleisterlaag voorbevochtigen en naar een laagdikte van 

maximaal 40 mm toewerken. 
•  Daarna de muur afreien zonder druk te zetten (niet verdichten) en deze 

afwerken. 

 techniSche infOrMatie

•  Verwerkingstijd: 2 uur.
•  klasse: CSII.
•  Wachttijd verven: 28 dagen alleen met een damp open verfsysteem 

afwerken (bijv. een sylicaatverf).
•  Initiële hechting: > 0.3 N/mm².
•  Verwerkingstemperatuur tussen 5 en  25°C

 let OP

• Mortel niet geschikt voor continue waterbelasting.
• oppervlak niet dichtschuren.

VerKOOPeenheDen
Zak à 20 kg.

DOSering
Ca. 3,6 liter water voor een verpakking van 20 kg.

VerBruiK
10 kg/m2 bij een laagdikte van 10 mm.

gereeDSchaP
Rei, spaan, bezem, kam, spindel/menger.

Kleur
Grijs.

hOuDBaarheiD
12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in 

de originele en ongeopende verpakking.

Vezelversterkte renovatie 
mortel voor het renoveren van 
wanden en muren met een 
hoge vochtigheidsgraad en 
zoutbelasting.

geschikt voor  muren met een hoge zoutbelasting
•

hoog dampdoorlatend
•

geen zoutuittreding
•

Vezelversterkt

weber.dry renovatie

nieuW!
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RAADPlEEG OOk VOlGENDE WERFOPlOSSING 

weber.dry renovatie reguleert de vochthuishouding in uw ruimte. 
Breng weber.dry renovatie aan op weber.dry cement. Voorzie de 
weber.dry cement eerst van een hechtlaag van weber.dry hoek. 
weber.dry renovatie 10 mm dik aanbrengen met het weber.dry net als 
wapening. Het geheel is overschilderbaar met een damp open verf.

tiP VOOr Binnen tOePaSSing!
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