Podłoga
idealna
Szybko, łatwo
i na każdym
podłożu

Nowoczesne jastrychy
i podkłady podłogowe

Specjalistyczne
produkty
Weber
umożliwiają
szybkie i łatwe
wykonanie
każdej podłogi!

Zarówno w nowych mieszkaniach, jak
i remontowanych, przed wykonaniem
podłogi podłoże wymaga wyrównania lub konieczne jest zróżnicowanie
poziomów w poszczególnych pomieszczeniach ze względu na różne
grubości materiałów wykończeniowych. Jastrychy i podkłady podłogowe Weber idealnie nadają się do tego
typu zadań.
Produkty te umożliwiają wykonanie
podłogi na każdym podłożu:
cementowym,
	na płytach styropianowych
czy OSB,
a nawet starych płytkach i lastriko.

Weber prezentuje
rozwiązania dopasowane
do potrzeb i oczekiwań
każdego użytkownika.
W zależności od rodzaju
podłoża i wykończenia oraz
wymaganej grubości
warstwy wyrównującej
można zastosować:

	
weber.floor POZIOM,
weber.floor 4150 oraz
weber.floor 4310 – to masy o wysokiej płynności. Rozprowadza się
je bardzo szybko i w prosty sposób. Po ułożeniu nie jest potrzebna dalsza mechaniczna obróbka
powierzchni.
	
weber.floor FLOW – płynny jastrych cementowy łączący właściwości samopoziomujących mas
o wysokiej płynności z zaletami
jastrychów tradycyjnych.
	
weber.floor 1000 – jastrych tradycyjny w bardzo korzystnej cenie.
	
weber.floor RAPID – to z kolei jastrych o krótkim czasie wiązania
i wysychania. Jest idealnym rozwiązaniem, gdy priorytetem jest

szybkie zakończenie prac posadzkarskich. Na tego typu podkładzie
podłogowym można układać
płytki już następnego dnia.
Pełna kompatybilność jastrychów
i podkładów z innymi wyrobami
Weber (np. klejami do płytek) umożliwia wykonanie niezwykle trwałej
podłogi.

Zalety jastrychów i podkładów
podłogowych Weber:
	duża plastyczność i łatwość
formowania
	możliwość wykonywania
cienkich, jak i grubych
warstw
	doskonała przyczepność
do różnego typu podłoży
	możliwość zastosowania
dowolnie wybranych
materiałów
wykończeniowych
	szybka i wygodna aplikacja
	wyjątkowa jakość i trwałość
w korzystnej cenie

dobra przewodność cieplna umożliwiają wykorzystanie jastrychów
cementowych Weber w przypadku
instalacji ogrzewania podłogowego.
To materiały o wysokiej klasie odporności na ścieranie stosowane także
do wykonywania posadzek nieprzykrywanych w piwnicach, garażach
i pomieszczeniach gospodarczych.
Dodatkowo produkty Weber można
wykorzystać do wszelkich prac, gdzie
potrzebne są duża plastyczność
zaprawy, łatwość formowania i możliwość wykonywania zarówno cienkich, jak i grubych warstw – tak jak
w przypadku spadków w łazienkach
czy ubytków po wykuciach.

Zaletą jest również możliwość zastosowania dowolnie wybranych materiałów wykończeniowych. Znakomite
parametry wytrzymałościowe oraz
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Podłoga na podłożu cementowym
Bardzo ważnym elementem
prac jest zawsze prawidłowe
przygotowanie podłoża. Powinno
być ono bez spękań, luźnych
fragmentów i tłustych plam.

Wokół wszystkich ścian, słupów i rur
należy wykonać dylatację obwodową z elastycznej i nienasiąkliwej
pianki, która zniweluje wszelkie ruchy
podłogi. Powierzchnia powinna być
dokładnie odkurzona i zagruntowana preparatem weber.prim start. Jest
to grunt gotowy do użycia. Należy
go wylewać i rozprowadzać szczotką lub szerokim pędzlem, nasycając
podłoże bez pozostawiania kałuż.
W przypadku bardzo chłonnych

Podłoga na styropianie
powierzchni zaleca się przynajmniej
dwukrotne gruntowanie. Do wykonania wybranego podkładu podłogowego można przystąpić po wyschnięciu
ostatniej warstwy gruntu – zazwyczaj
po 4–5 godzinach, gdy powierzchnia
jest jeszcze lepka ale już po dotknięciu nie brudzi dłoni. Kolejnym etapem
po ułożeniu i wyschnięciu podkładu podłogowego jest już układanie
na wyrównanej powierzchni paneli
podłogowych, płytek czy wykładziny.

Podłoga na izolacji z płyt styropianowych jest typowym rozwiązaniem w nowych mieszkaniach i domach. Dla poprawności rozwiązania
kluczowe jest właściwe wykonawstwo wszystkich warstw podłogi.
Płyty styropianowe należy układać
na wyrównanym, płaskim podłożu,
aby zapobiec ewentualnym ugięciom
i naprężeniom, co może doprowadzić
do uszkodzenia posadzki. Ważne jest
też, by do wykonania izolacji ze styropianu stosować wyłącznie materiały do tego przeznaczone i o odpowiednich parametrach.

Podłogi na gruncie wymagają zastosowania izolacji przeciwwilgociowej
(papa, folia PE, wodorozcieńczalne
masy uszczelniające), a w stropach
międzykondygnacyjnych należy wykonać warstwę paroizolacyjną z folii.
Wokół ścian, słupów, rur itp. niezbędne są dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki.
Wykonywanie izolacji ze styropianu
rozpoczyna się w narożniku. Pierwszy
rząd płyt należy układać od ściany,
dociskając je do taśmy dylatacyjnej.
W kolejnych rzędach spoiny powinny być przesunięte względem siebie

tak, by styki płyt się nie krzyżowały.
Na styropianie należy ułożyć grubą
folię budowlaną na zakład ok. 10 cm,
z wywinięciem na ściany. Styki
skleić taśmą samoprzylepną. Folia
powinna być położona w sposób
uniemożliwiający powstawanie fałd
oraz zagięć. Następnie konieczne jest
umieszczenie siatki stalowej (np. Ø5
#150 x 150) na dystansach, tak, aby
była na 1/3 wysokości przekroju
jastrychu. Wszystkie naroża słupów,
ościeży, schodów, kratek ściekowych
itp. należy dodatkowo dozbroić siatką
ułożoną pod kątem 45° do narożnika.
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Wybierz rozwiązanie dla siebie
Proste wykonanie, bez obróbki
Masy o wysokiej płynności
1 	Podłoże cementowe
2 	Grunt weber.prim start
3 	Wylewka samopoziomująca
weber.floor POZIOM grubość 4–20 mm
lub weber.floor 4150 grubość 2–30 mm
lub płynny jastrych cementowy
weber.floor FLOW grubość 15–100 mm
4 	Zaprawa klejąca weber ZP414
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Niskie koszty
Jastrych tradycyjny
1 Podłoże cementowe
2 	Grunt weber.prim start
3 	Jastrych cementowy weber.floor 1000
grubość 10–100 mm
4 	Zaprawa klejąca weber ZP413

Wybierz rozwiązanie dla siebie
Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania
1 Podłoże cementowe
2 	Grunt weber.prim start
3 	Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID
grubość 10–100 mm
4 	Zaprawa klejąca weber.xerm 853 F

Proste wykonanie, bez obróbki
Jastrych o wysokiej płynności
1 Podłoże
2 Paroizolacja
3 Styropian
4 Folia polietylenowa
5 Siatka stalowa
6 	Płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW
grubość 40–100 mm
7 Zaprawa klejąca weber ZP414

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny
1 Podłoże
2 Paroizolacja
3 Styropian
4 Folia polietylenowa
5 Siatka stalowa
6 	Jastrych cementowy weber.floor 1000
grubość 40–100 mm
7 Zaprawa klejąca weber ZP413

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania
1 Podłoże
2 Paroizolacja
3 Styropian
4 Folia polietylenowa
5 Siatka stalowa
6 	Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID
grubość 35–100 mm
7 	Zaprawa klejąca weber.xerm 853 F
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Podłoga z ogrzewaniem
Ogrzewanie podłogowe jest coraz
częściej spotykanym rozwiązaniem
przede wszystkim ze względu
na komfort użytkowania.

Nowa podłoga na starych płytkach lub lastriko

W przypadku nowych mieszkań i domów najczęściej wykonywana jest
instalacja ogrzewania wodnego, która
jest układana na warstwie styropianu.
Aby w pełni wykorzystać jej zalety,
rurki należy zalać jastrychem o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, dobrej przewodności
cieplnej oraz konsystencji umożliwiającej dokładne otoczenie rurek zaprawą. Ze względu na przewodność
cieplną najczęściej wybieranym wykończeniem są różnego rodzaju płytki
mocowane na cementową zaprawę
klejową. A ta z kolei ma doskonałą
przyczepność właśnie do jastrychów
cementowych.

W przypadku podłoży anhydrytowych wymagane jest stosowanie
specjalistycznych preparatów gruntujących, które odcinają bezpośredni
kontakt cementu z anhydrytem.
Wokół ścian i słupów konieczne jest
ułożenie dylatacji obwodowych z elastycznego materiału. Jest to szczególnie ważne, gdyż podkład podłogowy będzie zmieniać swoje wymiary
w zależności czy ogrzewanie będzie
uruchomione czy wyłączone.

Remont nie musi wiązać się
z całkowitym usuwaniem
wszystkich istniejących warstw
podłoża. Nową podłogę można
wykonać na płytkach ceramicznych
czy lastriko, o ile istnieje możliwość
podniesienia poziomu. Warunek:
płytki lub lastriko muszą dobrze
trzymać się podłoża – nie są głuche
przy ostukiwaniu.

Po pierwsze podłoże należy odtłuścić
(np. roztworem sody), umyć wodą
i pozostawić do wyschnięcia. Następnie konieczne jest dwukrotne gruntowanie, w odstępach 2–3 godzinnych.
Idealny do tego będzie specjalny
grunt weber.prim kwarc zawierający
drobny piasek kwarcowy. Dzięki niemu powierzchnia płytek lub lastriko
stanie się szorstka, a nowa warstwa
podkładu podłogowego będzie mieć
doskonałą przyczepność.

Wokół ścian i słupów konieczne
jest ułożenie dylatacji obwodowych
i można przystąpić do układania
podkładu podłogowego.

Przed rozpoczęciem układania finalnego wykończenia posadzki, podkład
podłogowy należy wygrzać.
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Wybierz rozwiązanie dla siebie
Proste wykonanie, bez obróbki
Jastrych o wysokiej płynności
1 	Podłoże
2 	Paroizolacja
3 	Styropian
4 	Folia aluminiowa
5 	Rurki ogrzewania
6 	Siatka stalowa
7 	Płynny jastrych cementowy
weber.floor FLOW grubość 60–100 mm
8 	Zaprawa klejąca weber ZP414
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Niskie koszty
Jastrych tradycyjny
1 	Podłoże
2 	Paroizolacja
3 	Styropian
4 	Folia aluminiowa
5 	Rurki ogrzewania
6 	Siatka stalowa
7 	Jastrych cementowy weber.floor 1000
grubość 60–100 mm
8 	Zaprawa klejąca weber ZP414

Rozwiązanie dla Ciebie
Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania
1 	Podłoże
2 	Paroizolacja
3 	Styropian
4 	Folia aluminiowa
5 	Rurki ogrzewania
6 	Siatka stalowa
7 	Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID
grubość 60–100 mm
8 	Zaprawa klejąca weber.xerm 853 F

Doskonała przyczepność i proste wykonanie
Podkład o wysokiej płynności
1 	Podłoże z płytek, lastriko
2 	Grunt weber.prim kwarc
3 	Wylewka samopoziomująca weber.floor 4310
grubość 4–50 mm
4 	Zaprawa klejąca weber ZP414
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Posadzka betonowa nieprzykrywana
– piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze

Podłoga na płytach OSB
Do płyt OSB nie uda się trwale
przykleić płytek ceramicznych.
Dlatego trzeba stworzyć
odpowiednie podłoże, które
nie dociąży całej konstrukcji,
ale odpowiednio ją wzmocni
i przeniesie ugięcia.

Weber.floor 4310 umożliwia wykonanie stabilnego podkładu podłogowego o grubości już 1 cm. Grubość zależy w dużej mierze od wielkości płytek
- im większe płytki, tym podkład musi
być grubszy.
Płyty OSB należy zagruntować
preparatem weber.prim kwarc, który
zawiera piasek kwarcowy tworzący
warstwę sczepną na gładkich i nienasiąkliwych podłożach.

Po wyschnięciu gruntu, zazwyczaj
po 1–2 godz., na całej powierzchni należy położyć siatkę z włókna szklanego weber.floor 4945. Siatkę układa się
na zakład ok. 10 cm, aby kolejne pasy
siatki mogły współpracować ze sobą.
Wokół ścian i słupów konieczne jest
ułożenie dylatacji obwodowych.

W niektórych pomieszczeniach
nie stosuje się wykończenia
w postaci płytek, paneli czy
wykładzin. Pozostawia się tam
posadzki surowe, betonowe.

W takich przypadkach niezwykle
ważne jest zastosowanie materiałów
o odpowiednio wysokiej klasie odporności na ścieranie, by podczas użytkowania powierzchnia nie wycierała
się zbyt szybko i nie pyliła. Posadzka
betonowa uzyskuje najlepsze parametry wytrzymałościowe po zatarciu
mechanicznym. Dzięki takiej obróbce
powierzchnia jest też wygładzona.
Aby zabezpieczyć posadzkę przed
zabrudzeniami i ułatwić utrzymanie
w czystości, zaleca się jej impregnację odpowiednimi preparatami.

Cementowe utwardzacze powierzchniowe dodatkowo podnoszą odporność posadzki weber.floor 1000, a także umożliwiają zmianę jej koloru.
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Rozwiązanie dla Ciebie

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Stabilne podłoże
Podkład o wysokiej płynności

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

1 	Płyta OSB
2 	Grunt weber.prim kwarc
3 	Siatka podłogowa z włókna szklanego
weber.floor 4945
4 	Wylewka samopoziomująca weber.floor 4310
grubość 10–50 mm
5 	Zaprawa klejąca weber ZP414

1 	Podłoże betonowe
2 	Grunt weber.prim start
3 	Jastrych cementowy weber.floor 1000
grubość 10–100 mm
4 	Impregnat polimerowy weber.floor HB protect
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Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania
1 Podłoże betonowe
2 	Grunt weber.prim start
3 	Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID
grubość 10–100 mm
4 	Impregnat krzemianowo-polimerowy
weber.floor LIT protect
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Jastrychy do zadań specjalnych
Jastrychy cementowe można
wykorzystywać do wszelkich
prac, gdzie potrzebne są duża
plastyczność zaprawy, łatwość
formowania i możliwość
wykonywania zarówno cienkich,
jak i grubych warstw.

Jastrychy do zadań specjalnych
Spadki w łazienkach

Zastosowanie jastrychu o krótkim
czasie wiązania i wysychania to dodatkowo skrócenie czasu oczekiwania na kolejne etapy prac i szybsze
oddanie pomieszczenia do użytkowania. Pełna kompatybilność jastrychów
z innymi wyrobami Weber sprawia,
że pełne systemy gwarantują wieloletnią bezawaryjną eksploatację.

Wypełnianie ubytków po wykuciach
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Wybierz rozwiązanie dla siebie
Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

Wybierz rozwiązanie dla siebie
Niskie koszty
Jastrych tradycyjny
1 Istniejąc podłoże
2 Grunt weber.prim start
3 	Jastrych cementowy weber.floor 1000
grubość 10–100 mm
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Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania
1 Istniejące podłoże
2 Grunt weber.prim start
3 	Jastrych błyskawiczny weber.floor RAPID
grubość 10–100 mm

1 Strop żelbetowy
2 Paroizolacja
3 Styropian
4 Folia polietylenowa
5 Siatka stalowa
6 	Jastrych weber.floor 1000, 40–100 mm na styropianie,
(10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)
7 Grunt weber PG212
8 Płynna folia uszczelniająca weber.tec 822
9 Taśma uszczelniająca UNI 120/70
10 Zaprawa klejowa weber ZP414 lub weber ZP418
11 	Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania weber.fug 877
12 Sznur dylatacyjny
13 	Elastyczna masa uszczelniająca weber.fug 881

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania
1 Strop żelbetowy
2 Paroizolacja
3 Styropian
4 Folia polietylenowa
5 Siatka stalowa
6 	Jastrych weber.floor RAPID, 35–100 mm na styropianie,
(10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)
7 Grunt weber PG212
8 Płynna folia uszczelniająca weber.tec 822
9 Taśma uszczelniająca UNI 120/70
10 Zaprawa klejowa weber ZP414 lub weber ZP418
11 	Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania weber.fug 877
12 Sznur dylatacyjny
13 	Elastyczna masa uszczelniająca weber.fug 881

11

12

6,35

95,25

130,00

45

5,20
42

14FUG877/15/1E
antracyt
Cennik obowiązuje od 5.05.2017

14FUG877/15/8C
średnioszara

14FUG877/15/7B
zaprawa do spoinowania
weber.fug 877

14FUG877/15/3D
cementowoszara

cementowy klej szybkowiążący na obiekty przemysłowe i handlowe
weber.xerm 853 F

srebrnoszara

ok. 0,7–2,3 kg/m2/mm

worek 15 kg

worek 25 kg
ok. 1,7 kg/m²/mm

niepylący, wysokoelastyczny cementowy klej do płytek
weber ZP418

14XER853/25/F/8C

74,75
2,99
42
worek 25 kg
ok. 1,6 kg/m²/mm

niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy
weber ZP414

14WZP418/25

56,25
2,25
42
worek 25 kg
ok. 1,6 kg/m²/mm

niepylący, cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności
weber ZP413

14WZP414/25

35,50
1,42
42
worek 25 kg
ok. 1,6 kg/m²/mm

14PH971U/50/120/70
taśma uszczelniająca
taśma UNI 120/70

14TEC822/24
płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz
weber.tec 822

jasnoszara

14WPG212/10
płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe,
kleje do płytek i hydroizolacje
weber PG212

14WZP413/25

392,50
nd

24
wiadro 24 kg
ok. 1,2 kg/m²

14TEC822/08

rolka 50 m.b.

386,40
16,10

153,52
19,19
75
wiadro 8 kg

157,50
15,75
44
kanister 10 kg
min. 0,2 kg/m2

385,00
7,70
nd
rolka 50 m2
14FL4945/50
siatka podłogowa z włókna szklanego
weber.floor 4945

ok. 1,1 m/m²

280,00
28,00
54
kanister 10 kg
14FLLITP/10
impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych
weber.floor LIT protect

ok. 0,1–0,3 kg/m²

210,00
21,00
54
kanister 10 kg
14FLHBPR/10
impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów
weber.floor HB protect

ok. 0,1–0,3 kg/m²

89,50
17,90
78
wiadro 5 kg
ok. 0,1–0,15 kg na 1 m²
grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia
weber.prim kwarc

14PGKWAR/05

34,00
6,80
78
kanister 5 kg
ok. 0,1–0,4 kg/m²
uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia
weber.prim start

14WPGSTA/05

29,25
1,17
42
worek 25 kg
14FLRAPI/25
błyskawiczna posadzka i jastrych cementowy

14FL1000/25

14FL4150/25

weber.floor RAPID

ok. 2,0 kg/m² na 1 mm

16,25
0,65
42
worek 25 kg
ok. 2,0 kg/m² na 1 mm

73,50
2,94
42
worek 25 kg
ok. 1,7 kg/m² na 1 mm
14FL4310/25/PL

58,50
2,34
42
worek 25 kg
ok. 1,7 kg/m² na 1 mm

48,25
1,93
42
worek 25 kg

36,25
1,45

posadzka, jastrych cementowy

(rozwiązanie na str. 11)

ok. 1,7 kg/m² na 1 mm

✔	Jastrych weber.floor RAPID,
grubość 35–100 mm na styropianie, (10–100 mm na istniejącym
jastrychu lub betonie)
✔	Grunt weber PG212
✔	Płynna folia uszczelniająca
weber.tec 822
✔	Taśma uszczelniająca UNI 120/70
✔	Zaprawa klejowa weber ZP414 lub
weber ZP418
✔	Zaprawa do spoinowania
weber.fug 877
✔	Elastyczna masa uszczelniająca
weber.fug 881

14FLPOZI/25

✔	Jastrych weber.floor 1000,
grubość 40–100 mm na styropianie, (10–100 mm na istniejącym
jastrychu lub betonie)
✔	Grunt weber PG212
✔	Płynna folia uszczelniająca
weber.tec 822
✔	Taśma uszczelniająca UNI 120/70
✔	Zaprawa klejowa weber ZP414 lub
weber ZP418
✔	Zaprawa do spoinowania
weber.fug 877
✔	Elastyczna masa uszczelniająca
weber.fug 881

weber.floor 1000

Spadki w łazienkach

samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami

(rozwiązanie na str. 10)

weber.floor 4310

Wypełnianie ubytków
po wykuciach

42

✔	Grunt weber.prim start
✔	Jastrych błyskawiczny
weber.floor RAPID grubość
10–100 mm

(rozwiązanie na str. 9)

worek 25 kg

✔	Grunt weber.prim start
✔	Jastrych cementowy
weber.floor 1000 grubość
10–100 mm

✔	Grunt weber.prim kwarc
✔	Siatka podłogowa z włókna szklanego weber.floor 4945
✔	Wylewka samopoziomująca weber.floor 4310 grubość
10–50 mm
✔	Zaprawa klejąca weber ZP414

ok. 1,95 kg/m² na 1 mm

✔	Grunt weber.prim start
✔	Jastrych błyskawiczny
weber.floor RAPID grubość
10–100 mm
✔	Impregnat krzemianowo-polimerowy weber.floor LIT protect

Cena jedn.
za kg netto [zł]

✔	Grunt weber.prim start
✔	Jastrych cementowy
weber.floor 1000 grubość
10–100 mm
✔	Impregnat polimerowy
weber.floor HB protect

✔	Grunt weber.prim kwarc
✔	Wylewka samopoziomująca weber.floor 4310 grubość
4–50 mm
✔	Zaprawa klejąca weber ZP414

Ilość opak.
na palecie

✔	Jastrych błyskawiczny
weber.floor RAPID grubość
60–100 mm
✔	Zaprawa klejąca weber.xerm 853 F

samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego

Posadzka betonowa
nie przykrywana – piwnice,
garaże, pomieszczenia
gospodarcze

✔	Jastrych cementowy
weber.floor 1000 grubość
60–100 mm
✔	Zaprawa klejąca weber ZP414

weber.floor 4150

(rozwiązanie na str. 8)

✔	Płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW grubość
60–100 mm
✔	Zaprawa klejąca weber ZP414

wylewka samopoziomująca do układania ręcznego

Podłoga na płytach OSB

✔	Jastrych błyskawiczny
weber.floor RAPID grubość
35–100 mm
✔	Zaprawa klejąca weber.xerm 853 F

weber.floor POZIOM

(rozwiązanie na str. 7)

✔	Jastrych cementowy
weber.floor 1000 grubość
40–100 mm
✔	Zaprawa klejąca weber ZP413

14FLFLOW/25

Nowa podłoga na starych
płytkach, lastriko

✔	Płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW grubość
40-100 mm
✔	Zaprawa klejąca weber ZP414

płynny jastrych cementowy

(rozwiązanie na str. 6)

✔	Grunt weber.prim start
✔	Jastrych błyskawiczny
weber.floor RAPID grubość
10–100 mm
✔	Zaprawa klejąca weber.xerm 853 F

weber.floor FLOW

Podłoga z ogrzewaniem

✔	Grunt weber.prim start
✔	Jastrych cementowy
weber.floor 1000 grubość
10–100 mm
✔	Zaprawa klejąca weber ZP413

Opakowanie

(rozwiązanie na str. 5)

✔	Grunt weber.prim start
✔	Wylewka samopoziomująca
weber.floor POZIOM grubość
4–20 mm lub weber.floor 4150 grubość 2–30 mm lub płynny jastrych
cementowy weber.floor FLOW
grubość 15–100 mm
✔	Zaprawa klejąca weber ZP414

Zużycie

Podłoga na styropianie

Jastrych o krótkim czasie
wiązania i wysychania

Kod produktu

(rozwiązanie na str. 4)

Jastrych
tradycyjny

Opis produktu

Wyrównanie podłoża
cementowego pod
panele podłogowe, płytki,
wykładziny

Masy
o wysokiej płynności

Produkt

Rozwiązanie

Cena za opak.
netto [zł]

Znajdź swoje rozwiązanie i odpowiednie produkty
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Produkty podłogowe objęte programem

Produkty podłogowe objęte programem

weber.floor FLOW

weber.floor POZIOM

weber.prim start

weber.prim kwarc

płynny jastrych cementowy

wylewka samopoziomująca
do układania ręcznego

uniwersalny grunt do podłoży
– gotowy do użycia

grunt sczepny z piaskiem
kwarcowym – gotowy do użycia

•	grubość układania: 4–20 mm
•	cementowa
•	do układania ręcznego
•	do stosowania wewnątrz
pomieszczeń
•	ułatwia szybkie wykonanie prac
•	CT-C20-F5

•	preparat do gruntowania podłoży
pod podkłady podłogowe, tynki,
kleje – gotowy do użycia
•	do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz
•	zwiększa przyczepność zapraw
do podłoża
•	ogranicza chłonność podłoża
•	nie zawiera rozpuszczalników

•	preparat z piaskiem
kwarcowym do gruntowania
podłoży pod podkłady
podłogowe, tynki i kleje
•	do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz
•	do stosowania na gładkie
i niechłonne podłoża
•	zwiększa przyczepność zapraw
do podłoża
•	szybki i łatwy w stosowaniu

weber.floor 4150

weber.floor 4310

weber.floor HB protect

weber.floor LIT protect

samopoziomujący podkład
podłogowy do układania
maszynowego

samopoziomujący podkład
podłogowy wzmocniony włóknami

impregnat polimerowy do posadzek
betonowych i jastrychów

impregnat
krzemianowo-polimerowy
do posadzek betonowych

•	grubość układania: 2–30 mm
•	cementowy
•	do układania maszynowego
i ręcznego
•	do stosowania wewnątrz
pomieszczeń
•	wysoka szybkość wykonania prac
•	doskonale współpracuje
ze wszystkimi klejami
do wykładzin
•	odporny na ruch mebli na kółkach
• CT-C25-F5

•	grubość układania: 2–50 mm
•	wzmocniony włóknami
•	cementowy
•	do układania maszynowego
i ręcznego
•	do stosowania wewnątrz
pomieszczeń
•	odporny na ruch mebli na kółkach
•	wysoka wytrzymałość
i elastyczność
•	doskonale współpracuje
ze wszystkimi klejami
do wykładzin
•	CT-C25-F7

•	zabezpiecza powierzchnię nowo
wykonanych posadzek betonowych
i jastrychów cementowych przed
zbyt szybką utratą wilgoci
•	ogranicza powstawanie mikrorys
na powierzchni posadzki
•	zabezpiecza przed pyleniem
i ogranicza nasiąkliwość
•	wysoka twardość i odporność
na szorowanie
•	bezbarwny
•	satynowo błyszczący po wyschnięciu
•	jednokomponentowy
•	gotowy do użycia
•	do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
•	wodorozcieńczalny

weber.floor 1000

weber.floor RAPID

weber.floor 4945

posadzka, jastrych cementowy

błyskawiczna posadzka
i jastrych cementowy

siatka podłogowa
z włókna szklanego

•	grubość układania: 10–100 mm
•	do układania ręcznego
i mechanicznego pompami
do półsuchych jastrychów
•	bardzo szybko wiąże
i wysycha – układanie płytek
już po 24 godz.
•	bardzo wysoka wytrzymałość
na ściskanie
•	mrozoodporna i wodoodporna
•	wysoka odporność na
ścieranie
• CT-C40-F7-A12

•	wzmacnia samopoziomujące
podkłady podłogowe
•	splot gazejski
•	odporna na alkalia
•	wymiary oczek 10 × 10 mm

•	grubość układania: 15–100 mm
• wysoka płynność mieszanki
• skraca czas wykonania prac
•	do stosowania wewnątrz
pomieszczeń
• odporny na wodę
•	do układania ręcznego
i mechanicznego
• wzmocniony włóknami
•	do wyrównywania istniejących
powierzchni
•	do wykonywania jastrychów
z ogrzewaniem podłogowym,
na izolacjach termicznych
i akustycznych
• CT-C20-F5

•	grubość układania: 10–100 mm
•	do układania ręcznego
•	wysoka wytrzymałość
na ściskanie
•	mrozoodporna i wodoodporna
•	do stosowania jako podkład
lub posadzka
•	wysoka odporność na ścieranie
•	CT-C20-F5-A15

NO W

OŚĆ

NO W

OŚĆ

•	uszczelnia i zabezpiecza
powierzchnię posadzek
•	dodatek wysoko aktywnego
krzemianu litu wzmacnia
powierzchniowo beton
•	ogranicza powstawanie mikrorys
na powierzchni nowych posadzek
betonowych
•	wysoka twardość i odporność
na szorowanie
•	odporny na alkalia
•	gotowy do użycia
•	do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
•	wodorozcieńczalny

NO W

NO W

OŚĆ

OŚĆ

www.weberprofiplus.pl
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Płynny
jastrych
cementowy

weber.floor FLOW
 jastrych cementowy
o właściwościach
samopoziomujących
 układanie w pozycji
wyprostowanej
 pomoc w doborze
rozwiązania
i prawidłowym
wykonaniu

ŚĆ

O
NO W

Zachęcamy Państwa
do kontaktu z nami:
www.netweber.pl
infolinia 801 62 00 00

Serwis weberexpress
Dostarczamy na budowę
w 24 godziny!

