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DATA TEKNIS
Bentuk Bubuk dan cairan
Warna Abu-abu
Daya Sebar 2 - 3 kg/m2 untuk ketebalan 

2 mm.
Fresh Density 1,5 Kg/l
Pot Life @35oC 3 jam
Jumlah Lapisan 
Pelapis Kedap Air

2 – 3 lapis

Waktu Tunggu An-
tar Lapisan

min. 5 jam

Time for tile appli-
cation

min. 3 hari

Waktu tunggu un-
tuk pengisian tangki 
air

min. 7 hari

Waktu tunggu un-
tuk kedap penuh

min. 7 hari

Drying Time 48 jam
Kuat rekat > 1,0 N/mm2 (TS EN 14891)
Crackbridging 1,50 mm (+20 °C) (TS EN 14891)
Water Absorption by 
Capillarity

< 0,10 kg (m2h0.5)

 

Kemasan 
20 kg sak kertas dan 10 kg jerry can. 

Penyimpanan dan Penanganan 
• Kemasan harus selalu tertutup rapat saat tidak di-

gunakan. 
• Kemasan harus terlindungi dari lingkungan beku. 

Masa Kedaluwarsa 
1 tahun dari tanggal produksi dalam kondisi kering dan bebas 
lembab. Substrat Aplikasi 
• Screed, plester, dan render berbahan dasar semen.
• Beton.
• Silakan berkonsultasi dengan kami un-

tuk aplikasi substrat yang lain.        
METODE APLIKASI

1. Persiapan Substrat
• Substrat harus bersih, lembab, permukaan rata/halus 

dan kuat/stabil.
• Perubahan bentuk/deformasi yang serius dan lubang 

pada substrat harus diperbaiki menggunakan MU-
830 PatchCrete atau MU-800 FixGrout minimal 24 jam 
sebelum pengaplikasian weber.dry SS-10.

• Guna memastikan kontinuitas dari pelapis kedap air, 
tepian vertikal dan horizontal harus dilapisi/diperkuat 
menggunakan MU-830 PatchCrete.

• Substrat yang sangat berpori seperti beton dan 
plester/screed berbahan dasar semen harus dibasa-
hi dengan air bersih dan ditunggu hingga lapisan air 
menghilang, tetapi substrat tetap lembab.

2. Kondisi Pengaplikasian
• Temperatur lingkungan sekitar: di antara +5 °C dan 

+30 °C.
• Hindari pengaplikasian di cuaca yang sangat lembab 

dan/atau sangat panas.
• Sebaiknya tidak digunakan pada substrat yang beku 

atau ada es yang mencair atau memiliki resiko ke-
bekuan atau terkena hujan dalam waktu 24 jam.

3. Aplikasi
• Untuk setiap lapis 20 kg komponen bubuk ditambah-

kan secara perlahan ke dalam 10 kg komponen cair 
dan dicampur menggunakan pengaduk berkecepatan 
rendah selama 2 sampai 3 menit hingga mencapai 
kondisi homogen.

• Setelah campuran didiamkan selama 2 menit, harus 
diaduk ulang sebelum pengaplikasian.

• weber.dry SS-10 diaplikasikan pada substrat secara 
menyeluruh dengan menggunakan kuas atau roller 
dalam minimal 2 lapis. Pengaplikasian masing-masing 
lapisan dilakukan secara bersilangan pada lapisan 
sebelumnya.

• Harus ditunggu selama minimal 5 jam untuk pelapi-
san berikutnya.

     

Batasan Pemakaian/Hal-hal yang harus diperhatikan 
• Hanya cairan dari produk yang dapat digunakan un-

tuk pencampuran, jangan tambahkan air
• Jangan menambahkan material asing.

 weber.dry SS-10
 Produk pelapis kedap air yang sangat elastis, berbahan dasar 
semen dengan emulsi polimer yang dimodifikasi, 2 komponen.
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• Bagian yang bergerak dan tepian vertikal dan hori-
zontal harus diperkuat dengan weber.tape BE 14.

• Substrat dimana weber.dry SS-10 diaplikasikan ha-
rus dilindungi dari paparan langsung sinar mataha-
ri, sirkulasi udara dan salju selama 3 hari. Substrat 
sebaiknya dibasahi dan dijaga kelembabannya jika 
dibutuhkan.

• Lapisan pelindung seperti ubin harus diaplikasikan 
di atas weber.dry SS-10 pada substrat yang mungkin 
terkena benturan mekanis.

• Aplikasi pelapisan seperti ubin dan lain-lain dilakukan 
minimal 3 hari setelah pengaplikasian weber.dry SS-
10.

• Semua peralatan yang digunakan untuk pengapli-
kasian sebaiknya dibersihkan dengan air sebelum 
mengering.

• Untuk kontinuitas dari pelapis kedap air pada area 
dilatasi, harus dipastikan menggunakan weber.tape 
BE 14.

• Tidak cocok untuk kayu, papan kayu daur ulang, kayu 
lapis, dan substrat logam.

• Tidak cocok untuk tekanan air negatif.
• Jangan dibiarkan di area yang terkena sinar matahari 

langsung.


