weber.tene XL+

Nieuwe formule

Productvoordelen
Een gladde afwerking,
beperkt vervuiling
Een eenvoudige en snelle
toepassing
Een uitgebreid
kleurengamma, aangepast
aan de eigentijdse
architectuur

Organische sierpleister, geschuurde afwerking
GEBRUIK
Toepassingsdomeinen
organische sierpleister voor gevels en muren van woningen, appartementsgebouwen en industriële gebouwen
Toegelaten ondergronden
- buiten
stortbeton
metselwerk, uitgevlakt met een mortel op basis van een hydraulisch bindmiddel
deze ondergronden kunnen reeds geverfd zijn met een acrylaatverf, met uitsluiting van waterwerende systemen. In
dit geval dient de bestaande verf zuiver, gaaf en niet verpoederd te zijn. De hechting moet groter zijn dan 0,5
N/mm2
voor oude ondergronden : raadpleeg ons
- binnen
de hierboven vermelde ondergronden
gipsbezetting, gipskartonplaten, gipsblokken
voor oude ondergronden : raadpleeg ons

GEBRUIKSLIMIETEN
gebruik weber.tene XL+ niet :
buiten op horizontale of minder dan 45° hellende vlakken of oppervlakken onderhevig aan snelle vervuiling of
opstijgend vocht
buiten op een gips-kalkbepleistering of op gips
op niet-vlakke of niet uitgevlakte ondergronden en andere niet vermelde ondergronden
op buitengevelisolatie : gebruik weber.pas 481

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN
regenbestand : na 6 tot 48 uren, volgens de weersomstandigheden
deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen
gemiddelde laagdikte : 1,25 mm

IDENTIFICATIE
samenstelling : kant-en-klare pasta, o.b.v. een acrylbindmiddel

PRESTATIES
klasse : D3 volgens XP T 34-722
pH : 9
waterdampdoorlaatbaarheid : V2
waterdoorlaatbaarheid : W3
hechting : > 0,3 N/mm2
brandreactie : A2-s1, d0
de waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboproeven. Zij kunnen gevoelig gewijzigd worden door de
uitvoeringsomstandigheden op de werf
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Aanverwante producten
weber.régulateur
Grondlaag vóór het aanbrengen
van verven en organische
sierpleisters weber.régulateur

REFERENTIEDOCUMENTEN
NF EN 15 824
NF EN 1062-1
NF P 74-202/DTU 59-2
DoP-BESGWR-004-0713

VERBRUIK
2,5 tot 3 kg/m²

GEMIDDELD RENDEMENT
in normale toepassingen, ± 30 tot 40 m²/man/dag mits helper

KLEUREN
252 tinten
Kleurenkaart-Nuancier_Eclat_organique_04.pdf

BEWARING
1 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Veiligheidsfiche
Veiligheidsfiche weber.tene XL+

DoP
DoP weber.tene XL+

GEREEDSCHAP
inox truweel, inox of PVC plakspaan, schapenvachtrol, afplakband

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN
de ondergronden dienen vlak, zuiver, gaaf en droog te zijn
breng met een schapenvachtrol een laag weber.régulateur aan, om een homogene tint te bekomen en de
zuigkracht van de ondergrond te regelen. Laat drogen
binnen
op gipsondergronden : breng 1 laag weber.régulateur aan
op gipskartonplaten : breng 2 lagen weber.régulateur aan. Laat drogen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
gebruikstemperatuur : van + 5°C tot + 30°C
breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorstrisico binnen de 24 uren. Vermijd het
aanbrengen bij zeer vochtig en/of zeer warm weer

AANBRENGEN
verdeel grote oppervlakken met afplakband van 10 mm breed in vlakken van maximum 20 m², om
aanzetten te vermijden
meng de inhoud van de emmer op om een soepele en homogene pasta te bekomen
breng weber.tene XL+ aan met een inox of PVC plakspaan
pas de laagdikte aan de grootste korrels aan
druk de korrels vervolgens met regelmatige cirkelvormige bewegingen van de spaan (inox of PVC)
verwijder, vóór het uitharden, zorgvuldig de afplakband zodat de voegen zichtbaar worden. De voeg
kan geschilderd worden

AANBEVELINGEN
bescherm de bovenranden van de bepleistering volgens de regels van de kunst
breng op volledige vlakke ondergronden aan voor een gelijkmatig resultaat

20.05.2019

gebruik roestvrij gereedschap om sporen van roest te vermijden
reinig het gereedschap na gebruik met water
pas de aan de ondergrond aangepaste grondlagen toe

VERKOOPEENHEID
emmer van 25 kg
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