
OPAKOWANIA

wiadro 5 l, paleta 500 litrów
 

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na 
opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych wa-
runkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. 
Nie przegrzewać opakowania do temperatuty powyżej +30°C.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zwieta rozpuszczalnik. Zapoznać się z kartą charakterystyki 
substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas 
wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących 
ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz 
zapisów z kart chrakterystyki substancji niebiezpiecznych i oznaczeń 
na opakowaniach. Resztek nieużytego preparatu nie wolno wlewać 
do kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych.
 

UWAGA

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicz-
nej zastosowanie wyrobu (wyrobów) nie podlega naszej kontroli. 
Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zasto-
sowania 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 

OPIS PRODUKTU

weber.tec 902 E to asfaltowy, rozpuszczalnikowy, odporny na 
alkalia preparat gruntujący.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

• Do gruntowania podłoży pod weber.tec 905  lub weber.tec 
911.

• Do gruntowania podłoży pod papy termozgrzewalne i 
membrany samoprzylepne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów 
oraz niezamarznięte.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest fabrycznie gotowy do użycia.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Sposób nanoszenia: malowanie, natryskiwanie. 
Czas całkowitego wyschnięcia: zależnie od pogody.
Preparat nanosić w 1-2 zabiegach. Dalsze prace wykonywać 
po wyschnięciu warstwy gruntującej. Rozpoczęcie nakładania 
papy termozgrzewalnej (przy użyciu palnika) dopuszczalne jest 
dopiero po całkowitym odparowaniu (palnego) rozpuszczalnika 
z podłoża. 
Jeżeli weber.tec 902 E nakładany jest na powierzchnię metali 
nieżelaznych jak np. aluminiowe lub cynkowe to należy nałożyć 
kilka warstw, aby utworzyć szczelną powłokę.
Narzędzia czyścić bezpośrednio po zakończeniu pracy ropusz-
czalnikiem weber.sys 992. Po związaniu preparatu stosować 
benzynę ekstrakcyjną.

ZUŻYCIE

150-300 ml/m² w zależności od stanu podloża
 

Baza: roztwór asfaltu

Rozpuszczalnik: zawiera

Kolor: czarny

Konsystencja: płynna

Gęstość: ok. 0,9 kg/dm³

Sucha pozostałość: 38%

WŁAŚCIWOŚCI

• do stosowania także w niskich tempera-
turach

• nadaje się na podłoża silnie zasadowe 
(alkaliczne)

• wysycha nie klejąc się

• o wysokiej zdolności wnikania w podłoże
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weber.tec 902 E

Asfaltowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący

• wiadro 5 l, paleta 500 l
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weber.tec 902 E

unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego 
produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszel-
kich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje 
podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy 
tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Asfaltowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący


