
powinno panować normalne ciśnienie robocze wody, dzięki czemu 
zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzew-
czych. Obecność wody w elementach grzejnych zmniejsza tendencję 
do ich wypływania podczas układania jastrychu. Uwaga: Poszcze-
gólne obwody ogrzewania podłogowego – powierzchnie ogrzewane 
należy wydzielić i oddylatować od siebie. Dylatacje wykonać przed 
ułożeniem 2 jastrychu. Pola dylatacyjne nie powinny przekraczać 30 
m i mieć maksymalne proporcje boków 1:1,5.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

• Do wykonywania wypoziomowanych podkładów podłogo-
wych pod płytki ceramiczne, kamienne, panele podłogowe, 
wykładziny dywanowe itp.: 
- z ogrzewaniem podłogowym wodnym lub elektrycznym 
- na izolacjach ze styropianu 
- na warstwie rozdzielającej z folii, papy 
- związanych z podłożem cementowym

• Do stosowania wewnątrz nowych lub remontowanych bu-
dynków

• Do układania w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych i 
mokrych takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice itp.

• Jastrychu nie eksploatować przez dłuższy czas bez warstw 
wykończeniowych

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jastrych związany z podłożem cementowym 
Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. 
Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz zaczynu cementowe-
go, tak aby po procesie czyszczenia było szorstkie. Podłoże 
odkurzyć i zagruntować preparatem weber PRIMO zgodnie z 
zaleceniami na opakowaniu. Wokół ścian, słupów, rur itp. wy-
konać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki 
o grubości min. 5 mm. Wykonany 2 jastrych należy podzielić 
na pola dylatacyjne, które nie powinny przekraczać 50 m i mieć 
maksymalne proporcje boków 1:1,5.
Jastrych z wodnym ogrzewaniem podłogowym 
Wokół ścian i słupów wykonać dylatacje obwodowe z ela-
stycznej pianki o grubości min. 7 mm. Izolację termiczną z płyt 
styropianowych ułożyć na równym podłożu, dociskając płyty 
do pianki dylatacyjnej. Na warstwie styropianu rozwinąć folię 
aluminiową, uszczelniając połączenia arkuszy taśmą kleją-
ca. Uszczelnić również styk folii z dylatacją obwodową. Rurki 
ogrzewania podłogowego przymocować do 
warstwy izolacyjnej przy użyciu specjalnych spinek-kotew. 
Przed przystąpieniem do układania jastrychu należy prze-
prowadzić ciśnieniową próbę szczelności instalacji ogrzewa-
nia podłogowego. Podczas układania jastrychu, w instalacji 

Proporcje mieszania 3,2-3,5 l wody na 25 kg 

Zużycie  ok. 2,0 kg/m² na każdy mm grubości 

Wytrzymałość na ściskanie(po 28 
dniach) ≥ 20 N/mm² (C20)

Wytrzymałość na zginanie 
(po 28 dniach) ≥ 5 N/mm² (F5)

Współczynnik przewodności cieplnej λ ok. 1,5 W/mK

Rozpływność 160-190 mm (pierścień 68x35 mm)

Czas zużycia do 15-20 minut*

Grubość warstwy

• związany z podłożem: 20-
80 mm

• na styropianie: 40-80 mm

• z ogrzewaniem wodnym: 
60-80 mm

Temperatura stosowania od +10°C do +25°C

Czas utwardzania ruch pieszy: po około 24 godz. *

Szybkość wysychania: ok. 10 mm / 7 dni*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i 
niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI

• Posiada właściwości samopoziomujące

• Zbrojony specjalnymi włóknami zastępu-
jącymi siatki stalowe

• Szybko się nagrzewa i oddaje ciepło do 
pomieszczenia

• Bardzo dobra przyczepność zapraw klejo-
wych do płytek

• Ułatwia szybkie wykonanie prac

• Ruch pieszy po ok. 24 godzinach

• Do stosowania wewnątrz budynków
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weber PODŁOGA

Płynny jastrych cementowy zbrojony dwoma rodzajami włókien, 20-80 mm.



WIĄZANIA

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i 
podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna 
wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża RH po-
winna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakoń-
czeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać 
przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub 
nagrzania wylanej zaprawy.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na 
opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na 
ofoliowanych paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych 
opakowaniach. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. 
Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie 
wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy 
natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć 
mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób 
jego zastosowania. Wyrób stosować zgodnie z opisem. Przedstawio-
ne informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania 
wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki bu-
dowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne 
próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Na 
powierzchnia wykonanego podkładu mogą być widoczne przebar-
wienia, różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od partii wyrobu, 
warunków wykonywania prac, wysychania itp. - nie jest to wada i nie 
wpływa na parametry techniczne i właściwości użytkowe podkładu. 
Podany opis jest skrótem – przed zastosowaniem produktu należy 
zapoznać się z kartą techniczną dostępną w punktach sprzedaży oraz 
na www.pl.weber
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PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Odmierzyć 3,2-3,5 l czystej wody. Zawartość opakowania (25 
kg zaprawy) wsypać do odmierzonej ilości wody. Mieszać przez 
2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do 
uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 2 minuty i 
ponownie krótko wymieszać.
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 20 
minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponie-
waż obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. 
Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie 
piasku, cementu itp. W przypadku układania mechanicznego 
stosować pompy o odpowiedniej konstrukcji.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac 
i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. 
Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrza-
nia ułożonej zaprawy.Szerokość pola wylewanego ręcznie nie 
powinna przekraczać 2-3 m.
Duże powierzchnie podzielić na działki robocze np. stosując 
odpowiednie listwy rozdzielające. Zaprawę weber PODŁOGA 
PŁYNNY JASTRYCH CEMENTOWY wylewać na podłoże pas-
mami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygo-
towywać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są 
jeszcze w stanie płynnym.
Po wylaniu masę rozprowadzić na żądaną grubość i zawibrować 
powierzchniowo łatą-ramką. Zaprawę układać bez przerw, aż 
do wykonania całej powierzchni działki roboczej. Zaleca się wy-
konywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Świeże zabrudze-
nia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.
Uwaga: w przypadku niekorzystnych warunków wysychania 
(wysoka temperatura, przeciąg), powierzchnię jastrychu należy 
po ok. 24 godz. od wykonania zabezpieczyć np. gruntując pre-
paratem weber PRIMO.
Uruchomienie ogrzewania podłogowego 
Przed ułożeniem wykończenia jastrych należy odpowiedni 
wygrzać. Pierwsze uruchomienie ogrzewania może nastąpić po 
upływie min. 28 dni od wykonania jastrychu weber PODŁOGA 
PŁYNNY JASTRYCH CEMENTOWY:

• przez pierwsze dwa dni maksymalna temperatura cieczy 
grzewczej o 5°C

• wyższa od temperatury pomieszczenia i nie wyższa niż 20°C,

• wzrost temperatury w odstępach co dwa dni o 5°C,

• najwyższa temperatura 50°C lub max temperatura systemu 
grzewczego utrzymywana przez kolejne 4 dni

• stopniowe obniżanie temperatury w odstępach co dwa dni o 
5°C aż do całkowitego wyschnięcia i osiągnięcia temperatu-
ry cieczy grzewczej 20°C

Układanie kolejnych warstw podłogi można rozpocząć mini-
mum 2 dni po wyłączeniu instalacji grzewczej. Czas, po jakim 
można ponownie uruchomić ogrzewanie podłogowe powinien 
być zgodny z wytycznymi producenta ostatecznej warstwy 
podłogi, ale nie może być krótszy niż 2 dni.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I 

Płynny jastrych cementowy zbrojony dwoma rodzajami włókien, 20-80 mm.


