* troszczymy się

Elewacja
jak z drewna
Stylowo,
łatwo
i na lata

Elewacja w drewnie
Wykańczanie fragmentów elewacji naturalnym drewnem
to trend w budownictwie obserwowany już od kilku lat
Dzięki zastosowaniu desek elewacyjnych budynek zyskuje na
atrakcyjności. Wygląda stylowo,
nowocześnie i ekskluzywnie, przyciąga wzrok i wyróżnia się na tle
innych obiektów. Minusem stosowania naturalnego drewna jest jednak
dość uciążliwa pielęgnacja. Dlatego

Weber, wykorzystując swoją wiedzę
i doświadczenie, przygotował inne
rozwiązanie – tynk dekoracyjny
imitujący drewno. Elewacja wykonana przy jego pomocy do złudzenia przypomina naturalne drewno,
a jest znacznie trwalsza i nie wymaga praktycznie żadnych zabiegów

pielęgnacyjnych. Również wykonanie jest o wiele prostsze i szybsze.
To rozwiązanie nowoczesne i bardzo
opłacalne, umożliwiające realizację
najbardziej wyjątkowych i oryginalnych projektów architektonicznych.
Zainspiruj się naturą i stwórz swój
własny design!

Nałóż tynk, zyskaj drewno
weber.therm DECOR to system, który umożliwia stworzenie
trwałej i stylowej elewacji imitującej naturalne drewno
Wystarczą dwa produkty: tynk dekoracyjny weber.pas modelino D oraz
bejca akrylowa weber.ton lazur, by
uzyskać niesamowity efekt. Co ważne, obydwa produkty stworzono na
bazie żywic organicznych, co zapewnia odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Wykonanie jest niezwykle proste!
Charakterystyczny rysunek słojów
drewna uzyskuje się poprzez przesunięcie specjalnego stempla po
powierzchni świeżo nałożonego tynku
modelarskiego weber.pas modelino D,
a następnie przemalowanie go, już po
wyschnięciu, bejcą weber.ton lazur.

Tak wykonana elewacja zachowuje
swój wygląd przez długie lata, bez
konieczności malowania czy przeprowadzania innych zabiegów pielęgnacyjnych. Efektowne i eleganckie wykończenie sprawdzi się na
budynkach jedno-, wielorodzinnych,
a nawet obiektach handlowych.

System weber.therm DECOR – imitacja deski elewacyjnej

weber.ton lazur
bejca akrylowa do imitacji drewna

taśma odcinająca
do tynków modelarskich

	do uzyskania efektu słojów
drewna na tynku

	szerokość 5 mm

S

NUJ

	wykończenie satynowe
(lekki połysk)
	odporna na warunki
atmosferyczne
	wierne oddanie kolorów
drewna
	dostępna w 10 kolorach
	zużycie: ok. 0,20 kg/m2 przy
1 malowaniu, 0,35 kg/m2 przy
2 malowaniach
	opakowanie – wiadro 5 kg

narzędzie
do wykonywania imitacji deski

KA

weber.pas modelino D
modelarski tynk silikonowy
do wykonywania imitacji deski
	tynk drobnoziarnisty
w kolorze surowego drewna
– kolor „słomkowy”
	uziarnienie do 0,5 mm
	odporny na porastanie
algami i glonami
	zużycie 2–2,5 kg/m2
	opakowanie – wiadro 25 kg

WIĘCEJ INFO
W APLIKACJI
WEBER

Koszt materiału Weber do wykonania 1 m2
imitacji deski na zagruntowanym podłożu
w cenach katalogowych netto (cennik od 1.02.2020)
Produkt

Średnie
zużycie
[kg/m²]

Cena za kg
netto
[zł]

Koszt 1 m²
netto
[zł]

tynk
weber.pas modelino D

2,2

10,96

24,11

bejca
weber.ton lazur

0,3

29,62

8,89

RAZEM

33,00

weber.therm DECOR
to nowoczesne
rozwiązanie
dla każdego,
kto poszukuje
jakości, trwałości,
ale i oryginalnego
designu
Zastosowanie systemu
weber.therm DECOR
to możliwość realizacji
różnorodnych pomysłów.
Poszczególne deski mogą
różnić się wyrazistością
rysunku słojów drewna,
ale i kolorem.

10

kolorów

Paleta kolorów bejcy akrylowej weber.ton lazur

kora brzozy
(biały)

jasnoszary

System daje możliwość
dowolnego wykończenia
– sami decydujemy,
jaka ma być szerokość
i długość desek
i w jaki sposób mają
być ułożone: w pionie,
poziomie, na mijankę
czy równolegle.

palisander
(ciemny
brąz)

sosna
jasna

orzech
ciemny

teak

mahoń
jasny

jesion

mahoń
ciemny

heban
(czarny)

Wykreuj drewno na elewacji
Instrukcja wykonania fragmentów elewacji imitujących drewno
przy zastosowaniu systemu weber.therm DECOR
Na zagruntowane podłoże
(klej weber KS123 + grunt
weber.prim compact) nałożyć
na gładko pierwszą warstwę
tynku weber.pas modelino D
o grubości ok. 1 mm.

W pełni związany i wyschnięty
tynk (4–8 godzin) przeszlifować
papierem ściernym, wyrównać
„zadziory”.

Po ok. 3 godzinach wyrównać
delikatnie podłoże papierem
ściernym i nakleić taśmę
imitującą fugi między deskami.

Powierzchnię przemalować
bejcą weber.ton lazur przy
pomocy pędzla lub wałka.
Zaleca się dwukrotne
malowanie.

Nałożyć drugą warstwę
tynku, posługując się pacą
zębatą 2 mm. Uwaga: w ten
sposób przygotować taką
powierzchnię, jaką uda się
obrobić w czasie do 15 minut.

Intensywność koloru regulować
poprzez liczbę nakładanych
warstw bejcy.

Stworzyć rysunek słojów drewna przy pomocy specjalnego
narzędzia. Przesuwać stempel
po świeżym tynku, jednocześnie zmieniając jego położenie
– poruszać góra – dół.

Nadmiar bejcy ściągać gąbką,
uzyskując charakterystyczne
naturalne smugi.

Odciśnięty rysunek słojów
można korygować, dopóki tynk
jest świeży.

Efekt końcowy (intensywność
koloru) zależy od liczby
nakładanych warstw bejcy
i sposobu przecierania.

Usunąć taśmę, gdy tynk jest
jeszcze świeży.

Efekt pojedynczych desek
można uzyskać także poprzez
odznaczenie fug przy
pomocy ostrego narzędzia,
np. wkrętaka.

Można stosować różne metody
wykończenia:
każda deska w innym kolorze
połączenie techniki „deski”
z boniowaniem
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Przekonaj się sam o zaletach
weber.therm DECOR

TRWAŁOŚĆ

 odpowiedni dobór produktów
stworzonych na bazie żywic
organicznych: tynk silikonowy
w połączeniu z akrylową bejcą
 odporność na porastanie dzięki ciemnej
kolorystyce i dodatkom biobójczym
 odporność na warunki pogodowe
 elastyczność elewacji, niewielkie ryzyko
spękań

ŁATWOŚĆ
WYKONANIA

 znana przez wykonawców metoda
nakładania tynku i bejcy
 prosty sposób wykonania imitacji słojów
drewna przy użyciu nieskomplikowanego
narzędzia – wystarczy 30 minut treningu
 możliwość wykonania wszystkich prac
przez jednego pracownika
 oszczędności – nie ma konieczności
zakupu kosztownej matrycy silikonowej
i drogiego środka antyadhezyjnego

ESTETYKA
ELEWACJI

 10 kolorów oddających naturalną barwę
drewna sosny, orzecha, mahoniu, brzozy
czy hebanu
 możliwość uzyskania efektu kolażu
kolorystycznego
 niepowtarzalny rysunek słojów
 możliwość dowolnego kształtowania
szerokości deski

 brak ryzyka wykwitów i odspojeń

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

Serwis weberexpress
Dostarczamy na budowę
w 24 godziny!

