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Toepassing

Het product wordt met name toegepast als afdichting van kimnaden en waterdicht voorbehandelen van funderingen e.d.

Ook geschikt voor dakbedekking, dakdoorvoeren, goten en ondergronds beton- en metselwerk.

Voor binnen en buiten, horizontaal en verticaal, scheuroverbruggend.

Leveringsvorm

Kunststof emmer à 5 kg

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel.

Product eigenschappen

Inzetbaar op licht vochtige ondergronden

Vormt een elastische en waterdichte laag

Kimnaden, funderingen, daken, enz.

Regenvast na 90 minuten

Kleuren

Bruin, na droging zwart.

Gereedschap

Kwast of airless spuit 

Verbruik

1,5 kg/m²/mm (afhankelijk van toepassing en ondergrond).

Dosering

Voor gebruik goed omroeren. 
 

Gebruiksaanwijzing

weber.dry multi is een bitumen latex op waterbasis voor duurzame waterdichte afdichting van 
onder meer pleisterwerk, metselwerk, beton, gipsplaten, staal en hout.
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• Anwendungsgebiet

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

• Produkteigenschaften

• Product advantages

• Product advantages Product advantages 

• Product advantages



Voorbereiding

Het te behandelen oppervlak dient vrij van vet en stof te zijn. Een enigszins vochtige ondergrond is geen probleem.

 
Dosering

weber.dry multi voor gebruik goed omroeren.

 
Verwerken

Verwerken met een kwast of airless spuit.

Bij grotere (kim)naden of sterke werking een weefsel in weber.dry multi aanbrengen. Hierna een tweede laag opbrengen.

Na 60 minuten is weber.dry multi stofdroog.

Na 90 minuten is het product regenvast.

Houdbaarheid

Houdbaar tot 1 jaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele verpakking.

let op

weber.dry multi is niet brandbaar.

Niet onder 5 °C verwerken.

Bruin, na droging zwart.
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