
FACHOWE ROZWIĄZANIA 
BUDOWLANE

Zastosowanie:

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych:

 których wysokość nie przekracza 15m
 których wygląd ma imitować mur z cegieł
 w których wymagana jest najwyższa odporność na uderzenia mechniczne

Najważniejsze właściwości:

 bardzo wyoka odporność na uderzenia machniczne
 bardzo wysoka trwałość
 atrakcyjny wygląd
 
 

System weber.WS CERAMIC 
t o t r w a ły, o d p o r n y n a 
u d e r z e n i a m e c h n i c z n e , 
wiernie imitujący mur z cegieł 
system ociepleń. Rdzeniem 
s y s t e m u j e s t s t y r o p i a n 
f a s a d o w y. W y k ońc z e n i e 
systemu wykonane jest w 
oparciu o płyki klinkierowe 
oraz  zaprawę do fugowania 
weber.color perfect bądź 
weber ZK557. 

System ociepleń weber.WS CERAMIC

 INFOLINIA: 0-801 62 00 00                   www.netweber.pl

System posiada aprobatę 

techniczną 

wydaną przez ITB  w Warszawie 



Właściwość Wymagania

Odporność na uderzenia wg ZUAT 15/V.03/2010 bez uszkodzeń płyki, możliwe 
uszkodzenia spoiny

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy 
działaniu ognia od strony elewacji

Nierozprzestrzeniający ognia 
(NRO)

Wodochłonność po 24 godzinach < 350 g/m2 

Aprobata techniczna AT-15-3062/2012

Gwarancja 5 lat

Dane techniczne:

Budowa systemu:

Mocowanie 
materiału 

izolacyjnego

Wykonywanie 
warstwy zbrojonej

Dodatkowe 
zamocowanie 
mechaniczne

Wykonywanie warstwy 
dekoracyjnej

Wykonywanie warstwy 
dekoracyjnej

Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa + 

siatka zbrojąca
Łączniki 

mechaniczne
WykończenieWykończenie

weber KS112 bądź 
weber KS126

weber KS126 + 
weber PH912

weber PH8M lub 
weber PH8S

Płytka klinkierowa 
zamocowana 

elatycznym klejem 
weber ZP418

fuga weber.color 
perfectweber KS112 bądź 

weber KS126
weber KS126 + 
weber PH912

weber PH8M lub 
weber PH8S

Płytka klinkierowa 
zamocowana 

elatycznym klejem 
weber ZP418

zaprawa fugowa 
weber ZK557
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System weber WS CERAMIC z uwagi na znaczny ciężar zawsze 
wymaga dodatkowego zamocowania łącznikami mechnicznymi. 
Rozmieszczenie oraz ilość łączników mechanicznych powinna być 
określona przez projektanta w projekcie technicznym



Dlaczego warto zastosować system weber. WS CERAMIC:

Bardzo wysoka wytrzymałość mechniczna systemu - 
system weber WS CERAMIC posiada bardzo wysoką odporność 
mechaniczną dzięki czemu doskonale sprawdza się w strefach 
narażonych na uderzenia (np. cokoły, wejścia do budynków)

Atrakcyjne wykończenie - na rynku dostępnych jest wiele 
wzorów płytek wiernie imitujących cegłę  klinkierową, rustykalną 
itp. Dostępne są również płytki kolorowe umożliwiające realizację 
bardzo atrakcyjnych wizualnie fasad, wiernie wpisujących się  w 
otaczającą architekturę

Wysoka odporność na zabrudzenia - płytka klinkierowa 
posiada bardzo wysoką odporność na zabrudzenia. Dzięki temu 
system nie wymaga wykonywania kosztownych prac 
renowacyjnych

Bardzo wysoka odporność na korozję  biologiczną - płytki 
elewacyjne wykonywane są z naturalnych materiałów i nie 
wykazują one tendencji do porastania

Bardzo dobre właściwości aplikacyjne - wszystkie 
komponenty systemu weber.WS CERAMIC charakteryzują się 
łatwą aplikacją.  

Wysoka jakość systemu - system objęty jest 5 letnią gwarancją 
producenta. 
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weber.WS CERAMIC

Aby prawidłowo ocieplić ściany systemem weber.WS CERAMIC należy 

zastosować się do poniższych zaleceń:

mocowanie dodatkowe należy wykonać po wykonaniu warstwy

zbrojącej,

liczba łączników mechanicznych powinna wynosić nie mniej niż 

6 sztuk/m2,

zastosowane łączniki powinny mieć metalowy trzpień a  ich 

 zakotwienie w ścianie powinno gwarantować trwałe 

zamocowanie

ciężar zastosowanych płytek nie powinien przekraczać 40 kg/m2 

a ich wymiar powinien być mniejszy od 30x30x1,5 cm,

klejenie płytek należy przeprowadzać w taki sposob, aby 

zaprawą klejową posmarowana była zarówno płytka, jak i 

podłoże,

cała  powierzchnia połączenia powinna być wypełniona klejem a 

płytki należy układać stosując zasadę  lekkiego przesunięcia  po 

przyklejeniu płytki do podłoża,

szerokość fug nie powinna przekraczać 20 mm,

 powierzchnia spoin powinna być nie mniejsza niż  6% 

powierzchni okładziny ceramicznej.

Wykańczając elewację systemem weber.WS CERAMIC podnosisz 

prestiż  swojego domu! System weber.WS  CERAMIC to ponadczasowa 

trwałość i elegancja.


