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n Uygulama özellikleri

•Kuruma süresi: 6-24 saat aras›.

n Uygulama flartlar›
•Ortam s›cakl›¤› +5 °C ile +30 °C aras›.
•Çok nemli ve/veya çok s›cak havalarda uygulama yapmaktan

kaç›n›lmal›d›r.
•Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi

olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.

n Yüzey haz›rl›¤›
•Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa¤lam olmal›d›r.
•Yüzeyler 5/1 (weber.prim XT/su) oran›nda inceltilmifl 

weber.prim XT ile tek kat olarak astarlanmal›
weber.tex GRN+S uygulamas›na en az 12 saat sonra 
geçilmelidir.

•weber.tec RM uygulanm›fl yüzeyler, weber.prim saten
ile inceltilmeden tek kat olarak astarlanmal›, kuruduktan 
sonra (min. 6 saat sonra), tüm yüzey 5/1
(weber.prim XT / su) oran›nda inceltilmifl
weber.prim XT ile tek kat olarak astarlanmal› ve, 
weber.tex GRN+S uygulamas›na en az 12 saat sonra 
geçilmelidir.

•Daha iyi sonuç için, uygulanacak weber.tex GRN+S’in 
rengine uygun weber.prim XT kullan›lmal›d›r.

n Uygulama
•Rüzgarl› ve s›cak havalarda kuruma çabuk olaca¤›ndan 

genifl yüzeylerde ek yeri olmamas› için, bina esteti¤i göz 
önünde bulundurularak bir etapta bitirilebilecek alanlar 
seçilmeli, bantlanmal› ve ara vermeden seri uygulama 
yap›lmal›d›r.

•weber.tex GRN+S homojen bir hale gelene kadar iyice 
kar›flt›r›lmal›d›r.

•weber.tex GRN+S posteki rulo veya mercan rulo ile tüm
yüzeye eflit kal›nl›kta yay›lmal›d›r.

•weber.tex GRN+S henüz yafl iken mercan rulo ile yukar›dan
afla¤›ya desen verilmelidir.
Uygulamadan önce mercan rulo malzeme ile doyurulmal›d›r.
Desenin bozulmamas› için rulonun fazla dolu olmamas›na

 veya kurumamams›na dikkat edilmelidir.
•Farkl› bir desen için posteki rulo da kullan›labilir.
•weber.tex GRN+S sertleflmeden yap›flkan bantlar dikkatlice

sökülmelidir.

n Tan›m›
Akrilik emülsiyon esasl›, silikon katk›l›, grenli d›fl cephe 
kaplamas›.

n Avantajlar›
•D›fl cephelerde ›s› yal›t›m sistemleri üzerinde uygulanabilir.
•Yüzeylere nefes ald›r›r.
•D›fl etkenlere karfl› dayan›kl›d›r.
•Su itici özelli¤e sahiptir.

n Uygulama alan›
•Tüm yap›lar›n d›fl cephelerinde ve d›fl cephe ›s› 

yal›t›m sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi 
olarak kullan›l›r.

n Uygulama yüzeyleri
•D›fl cepheler;

- Çimento bazl› s›valar,
- Brüt beton (weber.tec R, weber tec RK veya

weber.tec RM uygulanm›fl),
- Gazbeton (weber.tec GB uygulanm›fl),

•‹ç cepheler;
- D›fl cepheler için geçerli olan tüm yüzeyler,
- Alç› s›va, alç› blok ve alç›pan yüzeyler,
- Gazbeton (weber.tec RM uygulanm›fl),

•Eski yüzeyler, (Bkz. Güncel “weber çözüm rehberi”),
•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.

n Performans
•Kuru film kal›nl›¤›: 200 <E4 ≤ 400 μm
•Tane büyüklü¤ü s›n›f›: 300 <S3 kal›n < 1500 m
•Su buhar› aktar›m h›z› s›n›f›: 15 < V2 orta ≤ >150 g/(m2.d)
•Su aktar›m h›z›: 0,1 < W2 orta ≤ 0,5 kg/(m2,h0,5)
•Çatlak örtme özelli¤i s›n›f›: A0
•C02 geçirgenli¤i s›n›f›: CO
•Küf geliflimi direnci s›n›f›: K2

Bu de¤erler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmifl 
olup, bitmifl uygulamalar›n tam kuruma süresi sonundaki
performans› için geçerlidir. fiantiye ortam› farkl›l›¤›ndan 
ötürü de¤erler de¤iflebilir.

n Referans standartlar›
•TS 7847.

weber.tex GRN+S
Silikon katk›l› grenli d›fl cephe kaplamas›
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n Uyar›lar ve öneriler
•Tonalite farklar›ndan korunmak için her bir cephede ayn›

fiARJ NUMARALI ve ÜRET‹M TAR‹HL‹ ürünlerin 
kullan›lmas›na dikkat edilmelidir.

•Ya¤mur mevsiminde, ya¤murlu günlerde veya uygulamadan
sonra ya¤mur ya¤mas› halinde, d›fl cephe korunmal› veya
uygulama yap›lmamal›d›r.

•fiiddetli rüzgarda veya çok s›cak günlerde direk günefl 
alt›nda çal›fl›rken su ayar›na dikkat edilmeli, seri 
çal›fl›lmal›, büyük yüzeyler bantlarla bölümlere ayr›lmal› 
veya uygulama yap›lmamal›d›r.

•Kesinlikle tuzlu su, kireç ve benzeri yabanc› malzemeler 
ilave edilmemelidir.

•Uygulama sonras›nda, kullan›lan tüm aletler kurumadan 
su ile y›kanmal›d›r.

n Uygulama s›n›r›
•Yatay ve 45 derecenin alt›nda e¤imli yüzeylerde 

uygulanmaz.
•Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

n Tüketim
0,8-1,2 kg/m2.

n Ambalaj
Net 25 kg’l›k kovada.

n Renk
400 adet.

n Uygulama aletleri
Mercan ve posteki rulo.

n Raf ömrü
Kuru ve serin ortamlarda ambalajlar›n a¤z›n›n aç›lmamas› 
kofluluyla üretim tarihinden itibaren 1 y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca 
kapat›lmal›d›r.
Ambalajlar donmaktan korunmal›d›r.
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‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan

Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
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Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35171 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr


