
nej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych 
warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowa-
niach. Uwaga: nie przechowywać w temperaturze wyższej niż +300C.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Rozpuszczalnik jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania pre-
paratu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać 
iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, 
uderzanie itp.). 
Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). 
Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą i 
mydłem. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów 
BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich 
rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebez-
piecznych i oznaczeń na opakowaniach.

UWAGA

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej 
zastosowanie wyrobu (wyrobów) nie podlega naszej kontroli. Produ-
cent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania 
wyrobu (wyrobów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość 
wyrobu (wyrobów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, 
z wyłączeniem ich zastosowania. 
Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześ-
niej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. 
Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza 
ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

OPIS PRODUKTU

weber.tec 960 V (Superflex V) to polimerowy, rozpuszczalniko-
wy, preparat gruntujący.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.tec 960 V (Superflex V) służy do gruntowania podłoży 
pod weber.tec 960 (Superflex FDF) na odnawianych pokry-
ciach papowych, blaszanych oraz azbestocementowych w 
obszarach zewnętrznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powinno być suche, nośne, mocne, nieoblodzone oraz wy-
czyszczone z wszelkich powłok i zanieczyszczeń zmniejszają-
cych przyczepność, jak np. oleje, smary i pył.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

weber.tec 960 jest fabrycznie gotowy do użycia.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Aplikacja

• Sposób nanoszenia: malowanie, natryskiwanie

• Czas całkowitego wyschnięcia: zależnie od pogody
Czyszczenie narzędzi

• w stanie świeżym: preparatem weber.sys 992

• po związaniu preparatu: mechanicznie

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I 
WIĄZANIA

Nie stosować bezpośrednio przed lub podczas opadów desz-
czu.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji poda-

Baza: roztwór polimeru

Rozpuszczalnik: zawiera

Kolor: bezbarwny

Zużycie: od 200 do 300 ml/m2, w zależności od 
chłonności podłoża

Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3

WŁAŚCIWOŚCI

• do stosowania także w niskich tempera-
turach

• na podłoża bitumiczne, blaszane i azbe-
stocementowe  
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weber.tec 960 V

Polimerowy rozpuszczalnikowy preparat gruntujący

• pojemnik 6 l, paleta 510 l


