
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera chlorek wapnia. Przestrzegać zasad BHP. Chronić 
oczy i skórę. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Można stosować do wszystkich klejów do ociepleń weber, do 
mocowania izolacji i do zatapiania siatki. Stosować w warun-
kach, gdy temperatura w ciągu dnia jest dodatnia, a w nocy 
możliwe przymrozki. Nie stosować, gdy temperatura w ciągu 
dnia i nocy jest ujemna.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Odmierzyć ilość wody potrzebną do rozmieszania worka 25 kg 
kleju weber. Zawartość opakowania (300 g) wsypać do wody i 
rozmieszać. Proszek może być lekko zbrylony, lecz bryłki łatwo 
się rozpuszczają. Wsypać klej do wody i rozmieszać zgodnie z 
instrukcją przygotowania kleju. Tak przygotowany klej należy 
zużyć w ciągu ok. 70 minut.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I 
WIĄZANIA

Dodatek weberad KZ umożliwia aplikację klejów do ociepleń 
weber w zakresie temperatur +1°C do +15°C przy wilgotności 
względnej powietrza do 90%. Klej powinien wiązać przez ok. 8 
h w warunkach powyżej 0°C, spadek temperatury poniżej 0°C 
– jednak nie niżej, niż -5°C - jest dopuszczalny po upływie 8 h 
od aplikacji. Dalsze czynności technologiczne są możliwe nie 
wcześniej, niż 3 dni od zakończenia aplikacji.

ZUŻYCIE

1 opakowanie 300 g na 1 worek 25 kg kleju

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Szczelnie zamknięte pojemniki należy transportować i prze-
chowywać w suchych warunkach. Chronić przed zawilgoce-
niem. Przydatność do użycia do 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

Temperatura stosowania: od + 1°C do +15°C

Zużycie: 1 opakowanie 300 g na 1 worek 25 kg 
kleju

Czas zużycia przygotowanego kleju: ok. 70 minut

Czas wstępnego wiązania: ok. 8 godzin

Przydatność do użycia: 12 miesiecy

WŁAŚCIWOŚCI

• przyspiesza wiązanie klejów do ociepleń w 
warunkach niskich temperatur i podwyż-
szonej wilgotności powietrza

• nie zmienia właściwości kleju

• można stosować ze wszystkimi klejami do 
ociepleń weber
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weberad KZ

przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń

• 1 opakowanie 300 g


