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weber.rep fer
Revestimento anticorrosivo
Pronto a aplicar
Secagem rápida
Utilizações
•
•

Proteção contra a corrosão das armaduras em betão armado
Primário anticorrosivo em dispersão aquosa para pequenas superfícies antes da aplicação de tinta

Suportes
•

Armaduras em aço e metais ferrosos

Limites de utilização
•
•

Não aplicar como revestimento de acabamento
Não aplicar sobre o betão ou argamassa existente

Composição
•

Resina sintética em dispersão em água, pigmentos inibidores de corrosão e cargas minerais

Consumo
•

Aproximadamente 300 g/m2 por camada

Recomendações
•
•
•

Temperatura de utilização: +5ºC a +30ºC
Não aplicar sobre suportes molhados, gelados ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes
Lavar as ferramentas com água, enquanto o produto estiver fresco

Características de utilização
•
•
•

Espessura média de aplicação: 0,2 mm
Tempo de espera para revestir com argamassa (produto da gama weber.rep): 1 hora
Tempo de espera para repintura (aplicação de revestimento tipo pintura): 4 horas

Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, podem variar em função das condições de aplicação.
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Prestações *
•
•
•
•
•

Densidade: 1,1
pH: 8
Resistência aos alcális: até pH=12
Aderência sobre ferro: > 0,5 MPa
Em conformidade com a norma EN 1504-7 (Teste de proteção contra corrosão, UNE-EN 15183: 2007;
aderência de cisalhamento de aço revestido a betão, UNE-EN 15184: 2008)

Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de
aplicação.

Preparação do suporte
•
•

O betão deve estar consistente, limpo e seco. Eliminar todos os elementos friáveis ou não aderentes do
betão e libertar completamente as armaduras
As armaduras devem ser limpas com uma lixa, escova metálica ou com jato de areia de forma a não
terem qualquer ferrugem, bem como gorduras ou poeiras

Aplicação
•
•

O weber.rep fer está pronto aplicar. Mexer ligeiramente antes da aplicação
Aplicar sobre as armaduras com pincel ou trincha em duas camadas (intervalo entre camadas de 1 hora)

Recomendações de Segurança na Utilização
•

Consultar Ficha de Dados de Segurança em www.weber.com.pt

Apresentação
Balde de 2 Kg

Cor
Vermelho

Conservação
12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original fechada
e ao abrigo da humidade

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e
conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o
comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.
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