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 webervetonit Kivipinnoite
•   Värillinen kivipinnoite
• Vettä hylkivä 

Kuvaus 
Vettä hylkivä, värillinen valmispinnoite sokkeleiden rouhepin-
noitukseen. Suurin raekoko 2 mm. 

Edut 
• Vettä hylkivä 

Levitystapa 
• Käsin levitettävä
• Ruiskutettava 

Käyttökohteet 
Soveltuu lujien sokkelipintojen, kuten betoni-, kevytsora- ja 
kovien levypintojen pinnoittamiseen. Pohjusteena käytetään 
webervetonit PG pohjustetta. 

Alusta 
Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan 
hyvä. Sokkelien korjauksissa kaikki vanha orgaaninen maali 
tai pinnoite poistetaan esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. 
Mikäli vanha pinnoitus tai maalaus sisältää asbestia, valitaan 
poistomenetelmä asbestimääräysten mukaisesti. Sokkelit tai 
vaurioitunut tai epätasainen alusta paikataan ja tasoitetaan 
ennen pinnoitusta webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla. 410 
Ohutrappauslaastin tulee olla kovettunut ja kuivunut vähin-
tään 2 vrk olosuhteista riippuen. Vuorokausi ennen pinnoi-
tusta Kivipinnoitteella alusta pohjustetaan webervetonit PG 
Pohjusteella. 

Alustan tyyppi 
• Harkko
• Betoni
• Laasti
• Kevytbetoni                     

Työohjeet 
Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun 
mukainen. Mallipinta on tehtävä halutun värisävyn ja kuvioin-
nin varmistamiseksi! Pinnoitettaessa sekä kuivumisen aikana 
on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C vähintään 2 
vrk pinnoittamisesta. Ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 
80 %. Pinnoitusta suorassa auringonpaisteessa, sateella tai 
voimakkaalla tuulella tulee välttää. Huom! Pinnoitteen täytyy 
kuivua kovettuakseen, joten sateisena ja kylmänä syksynä on 
pinnoitustyö lopetettava riittävän ajoissa ennen pakkaskautta. 
Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. 
Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on 
vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Näkyvien 
työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pie-
nempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoi-
sesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten 
esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. 
Kivipinnoite on käyttövalmis, mutta tarvittaessa sekoitetaan 
ennen käyttöä. Pinnoite levitetään ruiskulla tai käsin teräslas-
talla. Pinnoite tasataan ja ylimääräinen pinnoite poistetaan 
teräslastalla maksimi raekokoon. Pinta voidaan viimeistellä 
teräslastalla tasaten tai leikkaavalla muovihiertimellä. Pinta 
voidaan jättää myös ruiskupinnaksi. Haluttaessa on mahdol-
lista levittää toinen kerros pinnoitetta ensimmäisen kerroksen 
kuivuttua. Pinnoite on aluksi maitomaisen vaaleaa, mutta 
muuttuu kirkkaaksi kuivuessaan.             

Huolto-ohje 
Uudelleenpinnoitus voidaan tarvittaessa tehdä samalla tuot-
teella tai pinta voidaan maalata weber Silcomaalilla.                     

Tuotekuvaus
Menekki Hierrettynä n. 4,5 kg/m² (maksimiraekoko 2 mm). 

Menekki on ohjeellinen ja vaihtelee alustan ja 
työtavan mukaan.

Sideaine Akryylihartsi

Runkoaine Murskattu kalkkikivi ja dolomiitti

Lisäaine Varastointikestävyyttä ja työstettävyyttä 
parantavat aineet

Vesihöyrynläpäisevyys Sd < 0,2 m

Vedenimukyky < 0,05 kg/(m2 min0,5) (SFS-EN 1015-18)

Tiheys 1600-1800 kg/m³

Maalaustuoteryhmä 2012 429 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset 
pinnoitteet RL 11…13

Värisävy M114 Vaaleanharmaa, M111 Keskiharmaa, M110 
Musta

Varastointiolosuhteet Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä 
(avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselta 
suojattuna)

Pakkaus 18 kg:n astia

GTIN-koodit 9004231089415 (Vaaleanharmaa) 
9004231089408 (Keskiharmaa) 
9004231095102 (Musta)

Tuotehyväksynnät CE



2/2

SAINT-GOBAIN FINLAND OY
Strömberginkuja 2 (PL 70), 00380 Helsinki
Puhelin 010 44 22 00
www.fi.weber

11.1.2021
Vastuuvapauslauseke Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot 

Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.


