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Anvendelsesområde

weber.tec 822 anvendes til fugefri tætning under fliser og klinker i fugtige og våde indvendige rum. Produktet indgår i Webers MK-godkendelse 
for vådrum og beskytter fugtfølsomme underlag som fx gipspuds, fibergipsplader og kalciumsilikatplader mod gennemfugtning. Kan også 
anvendes på beton, cementslidlag, cementpuds, mineralske spartelmasser og gamle flisebelægninger. Den flydende tætningsfolie er bedst 
egnet til tætning af væg- og gulvflader i badeværelser, bruseområder og andre fugtbelastede rum.

Til lette og fugtfølsomme konstruktioner:

Hvor der er krav om MK-godkendelse, anvendes weber.tec 1 fugtspærre og tætningsbåndet weber.tec 828 DB 75 sammen med weber.tec 822 i 
en lagtykkelse på 1 mm tørfilm. Laget påføres ad 2 gange.

Som tætning omkring gulvafløb af plast anvendes weber selvklæbende afløbsmanchet.

Til tunge og ikke-fugtfølsomme konstruktioner:

Hvor der i tunge konstruktioner er et tæthedskrav, og hvor MK-godkendelse ikke er nødvendig, anvendes weber.prim 801 grunder og weber.tec 
fibervæv 120 mm sammen med weber.tec 822 i en lagtykkelse på 0,5 mm tørfilm. Det anbefales, at laget påføres ad 2 gange.

Ved gulvafløbet anbefales det at anvende weber selvklæbende afløbsmanchet. 

Produktbeskrivelse

weber.tec 822 er en fabriksfremstillet, 1-komponent, fleksibel, flydende tætningsfolie.

Sammensætning: 
Kunststofdispersion, udvalgte additiver.

Produktegenskaber

•	Brugsklar

•	MK-godkendt

•	Kan påføres med rulle, pensel og spartel

•	Højelastisk (brudforlængelse ca. 310 %)

•	Med almindelig prøveattest fra byggemyndighederne

•	Certificeret af Det Norske Veritas til anvendelse på amerikanske krydstogtskibe

Farver

•	Lysegrå

Forbrug 

•	Ca. 1,2 kg/m2 ved 0,5 mm tørfilm og ca. 1,8 kg/m2 ved 1,0 mm tørfilm

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte 
informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger udenfor Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt 
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•	Til tætning i vådrum af fugtfølsomme underlag 
under fliser og klinker.

•	EMICODE EC 1: meget emissionsfattig

•	Hurtigtørrende.

•	Revneoverbyggende



eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

• 16 kg spand/40 spande pr. palle	

Varenr.

• 2179552  (16 kg)

DB-nr.

• 5019551 (16 kg)

Opbevaring

Ved tør, kølig og frostfri opbevaring i original, lukket emballage er materialet holdbart i mindst 12 måneder. 

Forberedelse

•	Underlaget skal være tilstrækkeligt fast, bæredygtigt, plant, tørt, formstabilt og fri for stoffer, der kan mindske vedhæftningen. 
Betonunderlag skal være fri for cementlim. Rester af olie, fedt, voks og plejemidler skal fjernes fuldstændig

•	Gipsholdig puds, gipsplader og lignende rugøres evt. mekanisk

•	Sugende underlag forbehandles med weber.tec 1 eller weber.prim 801. Ikke-sugende underlag (indendørs) forbehandles med weber.prim 803

Påføring

•	Materialet kan påføres med spartel, pensel, kost eller lammeskindsrulle

•	Det elastiske tætningsbånd eller fibervævet ilægges det friske lag weber.tec 822, hjørne-, dilatations-, stød- og bevægelsesfuger samt ved 
materialeovergange på underlaget

•	Hjørner kan tildannes effektivt med weber.tec 828-hjørner (indvendige og udvendige) eller laves ved hjælp af båndet eller fibervævet

•	Til tætning af sanitetstilslutninger kan anvendes den specielle weber.tec 828-manchet, eller det kan laves af båndet eller fibervævet

•	Derefter påføres weber.tec 822 to gange på fladen. Tørretiden mellem de to påføringer skal være ca. 2-4 timer. Det samlede tørfilmslag for de 
to påføringer skal være mindst 0,5 mm på tunge, ikke-følsomme konstruktioner og 1,0 mm ved lette konstruktioner, der kræver MK-
godkendelser. Efter 24 timer er denne gennemtør og klar til belægning

•	I ikke-gennemtørret tilstand skal den påførte tætning beskyttes mod fugtbelastning

•	Rengør værktøj med vand straks efter brug

Lagtykkelse

Påføringstykkelse:

•	Mindst 0,5 mm på mineralske underlag uden MK-godkendelse

•	Ca. 1,8 kg/m2 til MK-godkendt løsning

Bemærkninger

•	Ikke egnet til svømmebassiner eller i områder med konstant vandbelastning. Forskydningskræfter må ikke overføres gennem tætningen

•	Alle egenskaber gælder ved en temperatur på + 23 °C uden træk og en relativ luftfugtighed på 50 %

•	Højere temperatur og lavere fugtighed fremskynder gennemtørring. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forsinker gennemtørring

•	Bygningsfuger udbedres med tætningsbånd, og dilatationsfuger etableres i flisebelægningen

•	Ved efterfølgende udlægning af keramiske belægninger skal man undgå at beskadige tætningslaget

EHS

•	weber.tec 822 kvalitetskontrolleres løbende ved egenkontrol
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