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Weberad Cataliser 
Aditivo acelerador para aplicação do revestimento impermeabilizante Weberdry 

PUR Seal  
 
 

   Utilizações  
 
O Weberad Cataliser acelera a cura da membrana de impermeabilização Weberdry PUR Seal, permitindo uma cura 
homogênea, rápida, mesmo em baixas temperaturas, de modo a que a aplicação da camada seguinte (Weberdry 
Pur Coat) seja possível em 3-5 horas. A adição do Weberad Cataliser ao Weberdry Pur Seal permite a aplicação desta 
membrana em qualquer espessura e sem formação de bolhas, tendo especial importância quando ocorre a 
combinação do Weberdry Pur Seal com a Weberdry fabric 110. 
 
Esta combinação pode ser aplicada, no caso de: 
 
• Impermeabilização de Telhados; 
• Impermeabilização de Varandas, Terraços e Varandas; 
• Impermeabilização de Áreas húmidas (sob cerâmica) em Banheiros, Cozinhas, Varandas, Salas Auxiliares, etc; 
• Impermeabilização de plataformas de tráfego de pedestres e veículos. 
 
 

  Limites de utilização  

 

2 - 3% do Weberdry PUR Seal (por peso) 
 
Tempo de vida útil da mistura (20 ° C, 100 ml)  30 min (2%); 20 min (3%) 
 
Tempo de resistência à chuva (20 ° C; espessura do revestimento de 1,5 mm)  3 h (2%); 1,5 h (3%) 
 

 

   Consumo  

 
A proporção de mistura a utilizar do Weberdry PUR Seal com o Weberad Cataliser é: 
 
100: 2 ou 100: 3 por peso (Weberdry PUR Weberdry: Weberad Cataliser)  

 
(Exemplo: 25kg: 0,5kg ou 25kg: 0,75kg) 

 
 

   Aplicação  

 
Mexa bem o Weberdry PUR Seal antes de usar.  
Adicione a quantidade correta de Weberad Cataliser – consultar capitulo “consumo”. 
O Weberad Cataliser e o Weberdry PUR Seal devem ser misturados através de um agitador mecânico de baixa 
velocidade, de acordo com a proporção de mistura estipulada, por cerca de 3-5 min. A mistura dos componentes 
deve ser efetuada com muito cuidado, principalmente nas paredes e fundo do balde até a mistura se tornar 
totalmente homogênea. 
Após a mistura, despeje a mistura sobre a superfície preparada para impermeabilizar e espalhe.  
Certifique-se que a membrana Weberdry PUR Seal é aplicada passadas 6 a 12 horas, da aplicação do Weberprim EP 
2K e enquanto este ainda apresentar “tack”.  
Certifique-se de aplicar a mistura dentro do tempo de vida útil da mistura estipulado. 
Todas as instruções de aplicação da membrana Weberdry PUR Seal devem ser consultadas na ficha técnica do 
sistema Weberdry PUR. 
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   Recomendações de Segurança na Utilização  

 
Apenas para uso profissional.  
Consultar Ficha de Dados de Segurança de cada componente em www.pt.weber 

 

 
Embalagem  

Baldes metálicos de 0,75 kg 
 

 
 
 

 
12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e em local seco, fresco, sem exposição direta 
ao sol (5 - 30 C) e ao abrigo de humidade e fontes de ignição. 
 
 
As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas 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. 

Conservação 


