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 WEBAC® Coving Mortar - високоефективний розчин епоксидної смоли

Епоксидні покривні системи - покриття

WEBAC® Coving Mortar 

• Може використовуватися повсюдно
• Безпечний у використанні
• Гладка, замкнута поверхня
• Стійкий до розбавлених кислот і лугів, мастил, мастил і палив

Technical data Values

Mixing ratio 9.64 : 0.36 parts by weight (10 kg)

Density, 20 °C / 68 °F
(ISO 2811)

≈ 1.9 g/cm3

Pot life, 20 °C / 68 °F ≈ 45 min

Application temperature
Building structure and material

≈ 10 °C – 25 °C / 50 °F – 77 °F

Curing time accessible to pedestrians: ≈ 5 h

Compressive strength
(ISO 604)

> 50 N/mm²

Bending tensile strength
(ISO 178)

> 8 N/mm²

Tensile strength
(ISO 527)

> 20 N/mm²

CE classification
(EN 13813)

SR  -  B2.0

Fire behavior minimum B2 according to DIN 4102-4. 2.3.2

GISCODE RE1

EPD EPD-DBC-20130033-IBE1-DE

Exposure scenarios
according to REACH

Assessment of industry standard application p. 262

The specified data are values determined under laboratory conditions and are subject to a certain fluctuation . 
Deviations are possible in practice depending on the respective object situation .
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Області застосування

WEBAC® Coving Mortar використовується для ремонту примикань (викружка), заповнення і 
вирівнювання пустот а також для ремонту бетонної поверхні.

Властивості

Змішування
Обидва компоненти постачаються в контейнерах, що відповідають співвідношенню 
компонентів 1:1. Перед використанням компонент А і компонент В ретельно змішуються у 
окремому контейнері (зверніть увагу на повне спорожнення оригінальних упаковок).

Технична карта 
Стор. 1/2

Інструкція щодо застосування

• Суміш повинна повністю використовуватися в межах часу життя матеріалу
• Використовуйте тільки чистий матеріал WEBAC без залишків миючих засобів або інших домішок
• Час життя / час затвердіння залежить від товщини матеріалу / шару і температури матеріалу /

структури будівлі - прискорюють більш високі температури, більш низькі температури
уповільнюють реакцію

Застосування

• Надати шорсткість поверхні шляхом шліфування
• Нанесіть матеріал на свіжий грунт (мокрий по мокрому)

Очищення

• Очистіть обладнання за допомогою очищувача WEBAC
• Ніколи не використовуйте WEBAC A для розведення продуктів; уникати змішування з матеріалом
• Використовуйте WEBAC B для розчинення отвержділого матеріалу
• Дотримуйтесь технічних паспортів використовуваних засобів очищення

Заходи безпеки 
Правила техніки безпеки промислових торговельних асоціацій та інформаційні листи WEBAC 
повинні дотримуватися в усі часи при роботі з цим продуктом. Паспорти безпеки відповідно до 
Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) повинні бути доступні для всіх осіб, відповідальних за 
безпеку праці, охорону здоров'я та обробку матеріалів.

Утилізація відходів

Порожню тару можна вивозити на звалище з урахуванням умов приймання. Повернення 
виробнику або на відвантажувальні склади не провадиться.
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 WEBAC® Coving Mortar is a highly filled epoxy resin mortar.

Epoxy Coating Systems – Coatings

WEBAC® Coving Mortar  

Range of application • Making of concave moldings

• Closing and leveling of irregularities

• Mortar for repairing blowholes

• Resin screed according to EN 13813
(CE-Declaration of Performance/4)

Properties • Universally applicable

• Reliable application

• Smooth, closed surface

Example

9.64 : 0.36 частин по масі (10 kg)

Щільність, 20 °C 
(ISO 2811)

≈ 1.9 g/cm3

Час життя, 20 °C 

≈ 45 min

Температура нанесення 
поверхня та матеріал ≈ 10 °C – 25 °C 

Час затвердіння доступні для пішоходів: ≈ 5 h

Міцність на стиск 
(ISO 604)

> 5

Міцність на вигин 
(ISO 178)

> 8 N/mm²

Міцність на розрив 
(ISO 527)

> 20 N/mm²

CE класифікації 
(EN 13813)

SR  -  B2.0

Fire behavior minimum B2 according to DIN 4102-4. 2.3.2

GISCODE RE1

EPD EPD-DBC-20130033-IBE1-DE

Concave molding
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 WEBAC® Coving Mortar is a highly filled epoxy resin mortar.

Range of application • Making of concave moldings

• Closing and leveling of irregularities

• Mortar for repairing blowholes

• Resin screed according to EN 13813
(CE-Declaration of Performance/4)

Properties • Universally applicable

• Reliable application

• Smooth, closed surface

Example

Technical data Values

Mixing ratio 9.64 : 0.36 parts by weight (10 kg)

Density, 20 °C / 68 °F
(ISO 2811)

≈ 1.9 g/cm3

Pot life, 20 °C / 68 °F ≈ 45 min

Application temperature
Building structure and material

≈ 10 °C – 25 °C / 50 °F – 77 °F

Curing time accessible to pedestrians: ≈ 5 h

Compressive strength
(ISO 604)

> 50 N/mm²

Bending tensile strength
(ISO 178)

> 8 N/mm²

Tensile strength
(ISO 527)

> 20 N/mm²

CE classification
(EN 13813)

SR  -  B2.0

Fire behavior minimum B2 according to DIN 4102-4. 2.3.2

GISCODE RE1

EPD EPD-DBC-20130033-IBE1-DE

Exposure scenarios
according to REACH

Assessment of industry standard application p. 262

The specified data are values determined under laboratory conditions and are subject to a certain fluctuation . 
Deviations are possible in practice depending on the respective object situation .

Concave molding
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Епоксидні покривні системи - покриття

WEBAC® Coving Mortar 
Технічні параметри
Співвідношення суміші

45 min≈

> 50 N/mm²

Витрата матеріалу

Упаковка
Comp. A

9.64 kg

Comp. B

0.36 kg

Увігнуте формування викружки50х50 мм - 1,2 kg/m

Трикутне формування викружки 30х30 мм- 1 kg/m 

Ремонтний розчин - ≈ 2 kg/m2/mm 

Зберігання +5 °C - +30 °C 

Технична карта 
Стор. 2/2
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