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Toepassing

Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren. 
weber.rep cebar is krimparm, chloridevrij en breed inzetbaar voor onder meer spoedreparaties en montages, bevestigen en stellen van sanitair 
en PVC, wegreparaties, vastzetten van gas-, water- en elektriciteitsleidingen, stoppen van lekkages (ook tegen waterdrang in) en het dichten 
van gaten en bevestigen van beugels en haken. 
In sommige gevallen kan droog weber.rep cebar op het lek worden gedrukt totdat het door het aanwezige vocht is afgebonden.

Leveringsvorm

Emmer à 6 of 12 kg

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel

Product eigenschappen

weber.rep cebar is voor niet-constructieve toepassingen te gebruiken. 
Niet onder 5°C verwerken. 
Druksterkte na 15 minuten : ca 6,0 N/mm² (afhankelijk van omgevingstemperatuur) 
Druksterkte na 28 dagen : ca 35 N/mm²

Kleuren

Cement grijs

Gereedschap

Mengemmer, troffel en spaan.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding 

Maak de ondergrond schoon en vetvrij.

Verwijder losse delen van de ondergrond.

Zorg voor een draagkrachtige ondergrond.

Draag geschikte handschoenen.

Reparatiemortel met extra snelle afbinding, die breed inzetbaar is voor onder meer spoedreparaties 
en montages.
Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
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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



Bij speciale toepassingen raden wij u aan eerst een proef op te zetten.

 
Aanmaken 

Voor alle reparaties en montages geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 4 delen weber.rep cebar. In sommige gevallen kan droog 
weber.rep cebar op het lek worden gedrukt totdat het door het aanwezige vocht is afgebonden.

 
Verwerken 

Het mengsel trekt snel aan. Maak niet meer specie aan dan in 1 minuut te verwerken is.

3 minuten na verwerking is het product belastbaar.

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te 
versnellen. (Bij speciale toepassingen raden wij u aan eerst een proef op te zetten.)

Technische informatie

Samenstelling : cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven 
Soortelijk gewicht : ca. 2,0 
Gebruik : niet onder 5°C verwerken 
Druksterkte na 15 minuten : ca 6,0 N/mm² (afhankelijk van omgevingstemperatuur) 
Druksterkte na 28 dagen : ca 35 N/mm²

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking houdbaar tot 2 jaar na fabrieksdatum.

let op

weber.rep cebar is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van weber.rep 
rox. 
Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep. 
Niet onder 5°C verwerken.

Tips!

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te 
versnellen. 
Voor een minder snelle afbinding adviseren wij weber.rep cebarrox!
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