
uniknąć trójstronnej przyczepności w szczelinie umieścić sznur dyla-
tacyjny lub dno szczeliny zabezpieczyć np. paskami folii. Gruntowanie 
podłoża w wielu przypadkach nie jest wymagane. Jeżeli jest ono 
wykonywane, należy stosować się do następujących zaleceń:
w przypadku niechłonnych podłoży takich jak tworzywo sztuczne 
(np. akryl sanitarny) czy aluminium stosować preparat weber.fug 885 
(Plastikol FDN VN), w przypadku chłonnych podłoży (np. beton, tynk, 
kamień, klinkier) stosować weber.fug 884 (Plastikol FDN VS) 
Powierzchnię zagruntowaną należy pozostawić na 30 minut, zapew-
niając dostęp powietrza. Ze względu na dużą różnorodność materia-
łów podłoża, w przypadku powierzchni pokrytych lakierem zalecamy 
wcześniej sprawdzić przyczepność. weber.fug 881 nie przylega do 

OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowa masa silikonowa weber.fug 881 (Plastikol 
FDN) jest gotową do zastosowania, elastyczną masą uszczel-
niającą przeznaczoną do wypełniania i uszczelniania szczelin 
dylatacyjnych i spoin. Szczególne właściwości produktu:

• o neutralnym sieciowaniu, nie wydziela zapachu podczas 
obróbki,

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,

• bardzo dobra przyczepność do podłoża,

• odporna na działanie grzybów,

• trwale elastyczna,

• wysokiej rozciągliwości,

• odporna na działanie gnojowicy i kiszonki,

• dostępna w 10 kolorach: antracyt, biel szlachetna, cemento-
wo-szary, jaśmin, jasno-szary, manhattan, pergamon, srebr-
no- szary, świetlisto-szary i transparentny

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Preparat weber.fug 881 umożliwia niezawodne uszczelnianie 
szczelin dylatacyjnych na prawie wszystkich podłożach przy 
normalnym obciążeniu bez potrzeby gruntowania. Dotyczy to 
podłoży takich jak: szkło, glazura, ceramika, klinkier i emalia, 
powierzchni metalicznych, np. aluminium, miedź oraz two-
rzyw sztucznych np. poliester oraz drewna. Masa weber.fug 
881 przylega do trwałych i stabilnych powłok malarskich lecz 
nie może być malowana.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Boki szczelin muszą być suche, czyste, pozbawione oleju i 
tłuszczu. Należy z nich usunąć wolne cząstki, osady i resztki 
innych materiałów do uszczelniania dylatacji. Powierzchnie 
miedziane oraz te, na których znajduje się olej i tłuszcz, należy 
gruntownie oczyścić rozpuszczalnikiem lub acetonem. Brzegi 
szczelin należy zabezpieczyć taśmą klejącą, natomiast masa 
może przylegać tylko do obu ścianek bocznych szczeliny. Aby 

Baza: kauczuk silikonowy, o neutralnym 
sieciowaniu

Konsystencja: pastowata

Gęstość (DIN 52451-A): ok. 1,02 kg/dm³

Czas tworzenia błony 
(w +23°C/wilg. wzgl. 50%): ok. 10 minut

Temperatura aplikacji 
(podłoża i powietrza) podczas obróbki: +5°C do +40°C

Utwardzanie 
(w +23°C/wilg. wzgl. 50%): 2 mm/dobę

Odporność termiczna: do +120°C

Naprężenie przy wydłużeniu 100%: 0,3 N/mm²

Wytrzymałość na rozrywanie EN 28339, 
metoda A: 0,5 N/mm²

Rozciągliwość wg EN 28339, 
metoda A: > 200%

Dopuszczalne odkształcenie całkowite: 25%

Zdolność powrotu do stanu 
pierwotnego: > 95%

Reakcja na ogień DIN 4102: B 2

WŁAŚCIWOŚCI

• o neutralnym sieciowaniu, nie wydziela 
zapachu podczas obróbki

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

• bardzo dobra przyczepność do podłoża

• odporna na działanie grzybów

• trwale elastyczna

• wysokiej rozciągliwości

• odporna na działanie gnojowicy i kiszon-
ki

• dostępna w 10 kolorach: antracyt, biel 
szlachetna, cementowo-szary, jaśmin, 

jasno-szary, manhattan, pergamon, 
srebrno- szary, świetlisto-szary i trans-
parentny  
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Jednoskładnikowa masa silikonowa do wypełniania szczelin dylatacyjnych, 
trwale elastyczna, odporna na działanie grzybów

• kartusz 310 ml



Wymiary szczeliny 
[mm²]

Zużycie na 1 m 
szczeliny [ml]

Długość szczeliny 
na kartusz 310 ml 
[m]

30 x 15 450 0,7

40 x 15 600 0,5

50 x 15 750 0,4
Wymiary szczelin podane w powyższej tabeli odpowiadają prawid-
łowemu stosunkowi szerokości do głębokości szczeliny. Głębsze 
szczeliny należy wcześniej wypełnić sznurem dylatacyjnym, aby 
zapewnić odpowiedni kształt i wymiary. Jeśli głębokość szczeliny nie 
jest wystarczająca do włożenia sznura, spód szczeliny należy pokryć 
paskami z folii.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

weber.fug 881 może być przechowywany w nienapoczętym kartuszu 
w suchym i chronionym przed mrozem pomieszczeniu, przez co 
najmniej 12 miesięcy. W myśl przepisów ADR weber.fug 881 jest 
bezpieczny w transporcie.

UWAGA

Preparat weber.fug 881 nie wymaga oznakowania i nie podlega Roz-
porządzeniu o materiałach niebezpiecznych. Chronić przed dziećmi. 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczysz-
czenia dokładnie przemyć wodą, ew. skonsultować się z lekarzem.  
Podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić 
wystarczający dopływ powietrza lub wyciągi. Składniki powietrza w 
pomieszczeniu na skutek reakcji chemicznej z weber.fug 881 mogą 
powodować odbarwienia ciemniejszych kolorów. Dotyczy to również 
aldehydowych środków czyszczących, formaldehydu, środków 
konserwujących i rozpuszczalników. Należy przestrzegać przepisów 
BHP podanych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego 
i na etykiecie.  Prawidłowe, a tym samym skuteczne zastosowanie 
naszych produktów, nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwaran-
cja może obejmować wyłącznie, jakość naszych wyrobów w ramach 
naszych warunków sprzedaży i dostawy, a nie ich skuteczną obróbkę.  
Niniejsza instrukcja unieważnia wszelkie wcześniejsze dane technicz-
ne. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian, wynikających 
z postępu technicznego.  Informacje podane przez naszych pracow-
ników, które wykraczają poza ramy niniejszej instrukcji, wymagają 
pisemnego potwierdzenia.  Za przestrzeganie ewentualnych praw 
ochronnych, jak również istniejących przepisów i postanowień, do-
tyczących np. bezpieczeństwa i ochrony pracy BHP, odpowiedzialny 
jest wyłącznie odbiorca naszych produktów
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polietylenu, teflonu, gumy, bitumów i smoły. W przypadku kon-
taktu z podłożem z tworzywa sztucznego takiego jak PVC lub 
plexiglas może dojść do korozji naprężeniowej. 
Uwaga: w przypadku wypełniania szczelin w okładzinie z kamie-
ni naturalnych, zwłaszcza w obszarach zewnętrznych, może 
dojść do przebarwień boków szczeliny. Należy albo stosować 
kamienie niewrażliwe na przebarwienia albo wcześniej przepro-
wadzić próby. W basenach stosować weber.fug 882 (Plastikol 
FDU).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Kartusz z weber.fug 881 należy przeciąć nad gwintem, lejko-
waty dozownik odkręcić i w zależności od wymaganej grubości 
warstwy, w odpowiednim miejscu ukośnie obciąć. Produkt jest 
gotowy do użycia. 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Obróbki dokonuje się za pomocą ręcznego wyciskacza lub 
wyciskacza na sprężone powietrze, możliwie o stałym ciśnieniu. 
W czasie tworzenia się błony, nadmiar weber.fug 881 zdejmuje 
się za pomocą szpachelki lub innego narzędzia zwilżonego w 
wodzie z mydłem. Taśmę klejącą należy usunąć w trakcie two-
rzenia się błony.
Czyszczenie narzędzi Bezpośrednio po użyciu czyszczenie 
powinno odbywać przy użyciu weber.sys 992 (Verduennung 
AX). Po wyschnięciu czyścić mechanicznie.
Pielęgnacja Do momentu związania chronić przed uszkodze-
niem mechanicznym

ZUŻYCIE

Zużycie masy weber.fug 881 (Plastikol FDN) w zależności od 
wymiarów szczeliny wynosi:

Wymiary szczeliny 
[mm²]

Zużycie na 1 m 
szczeliny [ml]

Długość szczeliny 
na kartusz 310 ml 
[m]

5 x 3 15 20,5

5 x 5 25 12,5

6 x 6 36 8,9

7 x 7 49 6,5

8 x 8 64 5,0

9 x 9 81 3,9

10 x 8 80 3,8

10 x 10 100 3,2

12 x 10 120 2,1

15 x 10 150 1,8

18 x 10 180 1,7

20 x 10 200 1,6

20 x 12 240 1,2

22 x 12 264 1,1

25 x 12 300 1,0

25 x 15 375 0,9

28 x 15 420 0,8

Jednoskładnikowa masa silikonowa do wypełniania szczelin dylatacyjnych, 
trwale elastyczna, odporna na działanie grzybów


