webertec 822 Smøremembran
• Vanntett membran
• Teknisk Godkjenning TG 2066
• Klar til bruk

Produktspesifikasjon
Materialforbruk

Ca. 1,8 kg pr. m² for 1mm tykt lag i tørr film

Anbefalt sjikttykkelse

Ca 1 mm på vegg, ca 1,5 mm på gulv. Minst 2
strøk

Påføringstemperatur

Minst +10°C

webertec 822 er en vanntett, fleksibel smøremembran. Produktet leveres ferdig blandet og finnes i fargen grå. webertec
822 har god sprekkoverbyggende og deformasjonsopptakende evne. webertec 822 brukes som tettsjikt på innvendige gulv
og veggkonstruksjoner i våtrom og skal belegges med keramiske fliser eller naturstein, i såvel private som offentlige rom. 

Herdetid før belegging

ca 24 timer

Sammensetning

Plastdispersion

Vanntetthet

Klasse VTv. Klasse VTg

Densitet

1,6 kg/dm³

Farge

Grå

Bruksområde

Lagring

12 måneder ved tørre og kjølige forhold uåpnet
forpakning. Må ikke utsettes for frost.

Beskrivelse

webertec 822 brukes som tettsjikt på innvendige gulv og
veggkonstruksjoner i våtrom.
Underlag
Underlaget kan være betong, sparkel, puss, gipsplater, eller
tilsvarende keramikk. Det skal være fast, bærekraftig, formstabilt og fritt for støv, smuss, olje, fett, løse deler. 

Forbehandling

Underlaget primes med webertec 1 primer og fuktsperre for å
oppnå tilfredstillende Sd-verdi for yttervegger og vegger mot
kaldt klima. Sugende underlag kan primes med weberfloor
4716/weberprim 801. Ikke sugende underlag kan primes med
weberprim 803.

Blanding

webertec 822 er ferdig blandet.

Utførelse

Når primeren har tørket, forsegles detaljer som hjørner, vinkler,
plateskjøter, rørgjennomføringer og tilslutninger ved gulvavløp
med webertec 822 og relevant tilbehør. For å sikre tilstrekkelig
tykkelse bør det minimum påføres to strøk med webertec 822.
Mellom strøkene skal det være en tørketid på ca. 3-10 timer.
Under herdetiden bør membransjiktene beskyttes mot fukt og
mekanisk belastning. Flislegging kan utføres etter 24 timer.
For fullstendig beskrivelse: se monteringsveiledningen under
brosjyrer. 

Vær oppmerksom på 
Ansvar

08.06.2020

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår
nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er
brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet
anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig
dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt,
eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i
bruk av våre produkter.
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