
 
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wymagania odnośnie przygotowania podłoża jak dla materiału, do 
którego dodawany będzie przyspieszacz. Proszę zapoznać się z 
odpowiednimi informacjami zawartymi w poszczególnych Kartach 
Technicznych produktów.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Przed zasto-
sowaniem wstrząsnąć pojemnik.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Dodać odpowienią ilość weber.dry accelerator do płynnej membrany 
hydroizolacyjnej weber.dry PUR System a nastepnie dokładnie wy-
mieszać wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym (lub ręcznie w 
przypadku weber.dry detail). Czas mieszania 3 - 5 minut. Mieszać do 
uzyskania jednorodnej mieszanki zwracając uwage na odpowiednie 
wymieszanie materiału przy ściankach i dnie pojemnika.
Po wymieszaniu przeprowadzic aplikację zgodnie z informacjami 
podanymi w Kartach Technicznych odpowiednich produktów, do 
których stosowany jest przyspieszacz.

ZUŻYCIE

do 3% wagowo
 

OPAKOWANIA

pojemniki 1 kg 

OPIS PRODUKTU

weber.dry accelerator to płynny dodatek przyspieszający 
wiązanie płynnych membran hydroizolacyjnych wchodzacych w 
skład weber.dry PUR System. Umożliwia nanoszenie kolejnych 
warstw systemu, także przy niskich temperaturach, po 3 - 5 
godzinach. Zapewnia także aplikację powłok na każdą wymaga-
ną grubość bez powstawania pęcherzy.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.dry accelerator stosowany jest jako dodatek przyspie-
szający wiązanie płynnych membran hydroizolacyjnych weber.
dry PUR System stosowanych jako hydroizolacja:

• dachów (w tym dachów zielonych i dachów odwróconych)

• balkonów i tarasów (w tym poddanych dużemu natężeniu 
ruchu pieszego)

• podpłytkowa - możliwość przyklejania do hydroizolacji okła-
dziny ceramicznej (przed przyklejeniem należy membaranę 
przesypać piaskiem kwarcowy)

• starych pap asfaltowych i bitumicznych, membran EPDM, 
PCV i powłok akrylowych

• płyt parkingowych wewnętrznych i zewnetrznych

• uszczelnienie i ochrona kostrukcji betonowych i żelbeto-
wych

weber.dry accelerator stosowany jest także jako dodatek 
przyspieszający wiązanie płynnych membran weber.dry PUR 
seal przy aplikacji  metodą mokre na mokre w połączeniu z 
tkaniną weber.dry fabric (uzyskanie większej grubości warstwy 
w jednym cyklu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcja mieszania do 3% wagowo

Czas otwarty (+20°C) 20 minut dla 2% wagowo 
30 minut dla 3% wagowo

Odporność na deszcz (+20°C, 1,5 mm 
grubości)

3 godziny dla 2% wagowo 
1,5 - 2 godziny dla 3% wagowo

WŁAŚCIWOŚCI

• Przyspiesza wiązanie płynnych membran 
hydroizolacyjnych

• Umożliwia aplikację płynnych membran 
hydroizolacyjnych w trudnych warunkach 
atmosferycznych

• Zapewnia szybką odporność na deszcz

• Skraca czas realizacji całego systemu
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weber.dry accelerator

Dodatek przyspieszający wiązanie produktów weber.dry PUR System

• pojemnik 1 kg

• pojemnik 0,45 kg
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weber.dry accelerator

pojemniki 0,45 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji po-
danej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych 
warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych 
opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C 
do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. 
Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, 
fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać 
przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z 
odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterysty-
ki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach 
 

UWAGA

Prawidłowe, a tym samym skuteczne zastosowanie naszych 
produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją 
objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach warunków 
sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastoso-
wania. 
Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej 
dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu tech-
nicznego. 
Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające 
poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Dodatek przyspieszający wiązanie produktów weber.dry PUR System


