
FACHOWE ROZWIĄZANIA 
BUDOWLANE

Zastosowanie:

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych:

 których wysokość nie przekracza 25m
 usytuowanych na małych działkach 
 zaprojektowanych w standardzie energooszczędnym bądź pasywnym
 usytuowanych w miejscach narażonych na zabrudzenia
 
Najważniejsze właściwości:

 najwyższa izolacyjność
 najwyższa trwałość
 

System weber.WS  LAMBDA to 
system ociepleń Weber, którego 
rdzeniem jest pianka rezolowa weber 
PH930 o rewelacyjnie niskim 
współczynniku przewodzenia ciepła 
równym 0,021 W/m*K. Jednym ze 
sposobów wykończenia systemu jest 
odporna na zabrudzenia silikatowo-
silikonowa cienkowarstwowa masa 
tynkarska weber TD336.

System ociepleń weber.therm LAMBDA

 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.03/2003 > 3J

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

Nierozprzestrzeniający ognia (NRO)

Wodochłonność po 24 godzinach < 1000 g/m2

Aprobata techniczna AT-15-8572/2012

Gwarancja 7 lat z możliwością przedłużenia o 
kolejne 3 lata

Dane techniczne:

Budowa systemu:

Mocowanie 
pianki rezolowej 

weber PH930

Dodatkowe 
zamocowanie 
mechaniczne

Wykonywanie 
warstwy 

zbrojonej
Gruntowanie

Wykonywanie 
warstwy 

dekoracyjnej

Zaprawa klejowa Łączniki mechaniczne
Zaprawa klejowa + 

siatka zbrojąca
Płyn gruntujący

Tynk silikatowo - 
silikonowy

weber KS113 weber PH8ST
weber KS126 + 
weber PH913

weber PG221 weber TD336

weber.therm LAMBDA
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Pianka rezolowa weber PH930 wymaga połączenia 
k l e j o w e g o z d o d a t k o w y m z a m o c o w a n i e m 
mechanicznym. Zaprawę klejową zaleca się  nakładać 
na materiał izolacyjny metodą zamkniętych ramek. 
Prace należy prowadzić z bardzo dużą starannością, 
gdyż pianki rezolowej nie szlifuje się.



Dlaczego warto zastosować system weber.therm LAMBDA:

Bardzo wysoka izolacyjność termiczna  - system 
weber.therm LAMBDA oparty jest o izolacyjne płyty z pianki 
rezolowej, która posiada bezkonkurencyjny współczynnik 
przewodzenia ciepła  równy 0,021 W/m*K. Dzięki temu do 
ocieplenia ścian lub  ich fragmentów potrzebna jest niemal 
dwukrotnie cieńsza izolacja

Bardzo wysoka odporność na korozję biologiczną - system 
wykończony tynkiem weber TD336 charakteryzuje się wysoką 
odpornością na porastanie glonami i grzybami. Tynk wzbogacony 
jest biocydem powłokowym, który wydłuża naturalną odporność 
tynku na porastanie

Duża odporność na  zabrudzenia  - system wykończony tynkiem 
weber TD336 charakteryzuje się  bardzo wysoką odpornością na 
zabrudzenia. Dodatek żywic silikonowych wygładza strukturę 
tynku, umożliwiając zmywanie brudu przez krople deszczu

Najwyższa przyczepność międzywarstwowa - silikatowo - 
silikonowa wyprawa tynkarska  w procesie wiązania trwale spaja się 
z warstwą zbrojoną. Połączenie jest tak silne, że ściągniecie 
związanej wyprawy jest praktycznie niemożliwe. Podczas 
ewentualnego czyszczenia tynku nie występuje zatem ryzyko jego 
uszkodzenia !

Wysoka jakość systemu - system objęty jest 7 letnią gwarancją 
producenta, którą można przedłużyć o kolejne 3 lata !
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Aby pomóc w prawidłowym doborze kolorystyki elewacji w systemie weber. therm LAMBDA 
prezentujemy opracowane przez naszych specjalistów gotowe zestawienia  kolorów. Zestawienia składają się 
z koloru dominującego - przeznaczonego na zasadniczą powierzchnię ścian, oraz kolorów dodatkowych 
służących podkreśleniu innych elementów architektonicznych: wnęk balkonów lub obramowań okien
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