
Zaprawy 
klejące 

do płytek  



 Uelastyczniona
 C1TE

 Elastyczna
 C2TE

weber ZP413
zaprawa klejąca do płytek

weber ZP414
zaprawa klejąca do płytek

Parametry techniczne produktu

Czas otwarty 30 min

Czas korekcji 20 min

Czas gotowości do użycia  
(temp. ok. 20°C)

4 godz.

Grubość warstwy 2–15 mm

Spływ ≤ 0,5 mm

Przyczepność ≥ 1,0 N/mm²

Pełna wytrzymałość po 3 dniach

Ruch pieszych/fugowanie po 24 godz.

Zużycie 2–5 kg/m²

Parametry techniczne produktu

Czas otwarty 30 min

Czas korekcji 30 min

Czas gotowości do użycia  
(temp. ok. 20°C)

4 godz.

Grubość warstwy 2–15 mm

Spływ ≤ 0,5 mm

Przyczepność ≥ 1,0 N/mm²

Pełna wytrzymałość po 3 dniach

Ruch pieszych/fugowanie po 24 godz.

Zużycie 2–6 kg/m²

Zastosowanie do płytek o dowolnym wymiarze: gresowych, 
glazury, terakoty, klinkieru i nienasiąkliwego 
kamienia 

Klasa C2TE klej cementowy normalnie wiążący (C), 
zwiększona przyczepność (2), zmniejszony 
spływ (T), wydłużony czas otwarty (E)

Elastyczna do stosowania na tarasach, balkonach, 
elewacjach oraz na ogrzewaniu podłogowym, 
na typowych podłożach mineralnych (w tym 
gipsowych) i odkształcalnych

Na trudne podłoża bardzo dobrze sprawdza się przy mocowaniu 
płytek na istniejących płytkach, lastriko, farbach 
syntetycznych i płytach termoizolacyjnych, OSB, 
powierzchniach zabezpieczonych preparatami 
wodoszczelnymi

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w strefach wilgotnych i mokrych

Zastosowanie do płytek o maksymalnym wymiarze 40 x 40 cm:  
gresowych, glazury, terakoty, klinkieru 
i nienasiąkliwego kamienia

Klasa C1TE klej cementowy normalnie wiążący (C), 
standardowa przyczepność (1), zmniejszony 
spływ (T), wydłużony czas otwarty (E)

Uelastyczniona na podłoża o zwiększonym obciążeniu, 
dlatego świetnie sprawdza się w ciągach 
komunikacyjnych i halach, w budownictwie 
mieszkaniowym, użytkowym i przemysłowym

Na podłoża gipsowe i posadzki anhydrytowe po zagruntowaniu

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w strefach wilgotnych i mokrych

2–15 mm

WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

2–15 mm

WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

ZMNIEJSZONE
PYLENIE

ZMNIEJSZONE
PYLENIE

DUŻY FORMAT
PŁYTEK

XL



Rozwiązanie systemowe
zabezpieczanie ścian i stropów w strefach mokrych

Serwis weberexpress
Dostarczamy na 

budowę w 24 godziny! 

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

Gruntowanie 

 Wzmacnianie 
podłoża, 
zmniejszanie oraz 
wyrównywanie 
chłonności 
podłoża

Klejenie

Przyklejanie 
płytek klejem 
o najlepszych 
parametrach

Izolowanie

 Zabezpieczanie podłoża 
przed wchłanianiem 
wody – naroża/ściana, 
ściana/podłoga

Zabezpieczanie podłoża 
o podwyższonym 
obciążeniu

Fugowanie

Spoinowanie  
podłóg i ścian

weber PG229
głęboko penetrujący płyn gruntujący

weber PG231
uniwersalny płyn gruntujący

weber PE237
elastyczna cementowa zaprawa uszczelnia-

jąca przeznaczona do stref mokrych

Taśma uszczelniająca 120/70

weber ZP414
zaprawa klejąca, średniowarstwowa

weber.color comfort
weber.color perfect     

zaprawa do fugowania


