Práce a počasí
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CITLIVOST NA KRAJNÍ TEPLOTNÍ PODMÍNKY

NEPŘÍZEŇ POČASÍ – VLHKOST

Fasádních hmot a materiálů je celá řada. Je logické, že investor si vybírá
podle těch parametrů, které jsou pro něj důležité. Přesto se může stát,
že výběr vhodného fasádního materiálu je ovlivněn faktorem, s kterým
investor předem spíše nepočítal a tím mohou být klimatické podmínky
a teploty panující při samotném provádění fasády. Pro většinu
materiálů jsou vhodné teploty vzduchu i podkladu v rozmezí +5 °C až
+25 °C, a je doporučeno se vyvarovat práci na přímém slunci, za deště
a při silnějším větru. Některé materiály jsou náchylné k rizikovému
chování více než jiné, a to při provádění za okrajových podmínek,
především teplot. Potom už je mnohdy vhodnější zvolit materiál, který
nejen splňuje požadavky investora na výsledné vlastnosti, ale také
snižuje rizika nevhodného chování mate riálu při provádění. Pro
skupinu nátěrů a pastózních omítek to jsou především materiály se
silikonovým pojivem.

Nepříznivým faktorem pro fasády je také vlhkost. Před deštěm je třeba
fasádu chránit vhodným opatřením, jednak při aplikaci fasádních
materiálů, ale také při jejich vysychání a vyzrávání. Stejně tak není
možné aplikovat materiály na vlhký podklad. Naprostou samozřejmostí
je nutnost chránit před působením vlhkosti také provedenou fasádu.
Jedná se o dokončení všech konstrukcí a úprav, které zabraňují vniknutí
vody do fasády nebo vodu od fasády přímo odvádí.

NÍZKÉ TEPLOTY
Všechny materiály obsahující vodu je nutné chránit před mrazem
a zpracovávat při minimální teplotě vzduchu i podkladu +5 °C. Je však
třeba počítat s tím, že nízké teploty a vyšší vlhkost mohou výrazně
zpomalit vysychání materiálu a prodloužit tak dobu, po kterou
aplikovaný materiál nesmí zmrznout. Prodloužená doba schnutí vlivem
podmínek může především ovlivnit výsledný barevný odstín
provedených povrchových úprav. Ke snížení rizik způsobených nízkými
teplotami, případně i mínusovými po krátké době od aplikace, je možné
použít materiály s vhodnou zimní úpravou.

VYSOKÉ TEPLOTY
Vysoká teplota vzduchu i podkladu způsobuje rychlejší vysychání
povrchových úprav a tím také negativně ovlivňuje proces jejich zrání.
Rychlejší zasychání především u povrchovým úprav (omítek a nátěrů)
způsobuje estetické problémy následného výskytu míst viditelného
napojování a u nátěrů překrývání vrstev, ale také může způsobit tvorbu
nežádoucích mikrotrhlinek.

NESTEJNÉ PODMÍNKY PŘI PROVÁDĚNÍ
Většina probarvených materiálů může získat mírně odlišný výsledný
odstín při aplikaci v různých klimatických podmínkách. Proto není
vhodné přerušit provádění v ploše a později navazovat stejným
odstínem, stejně tak při lokálních opravách nemusí být výsledný odstín
vždy naprosto shodný, přestože je použitý materiál z jedné výrobní
šarže.

Lešenové podlážky musí být udržovány v čistotě po celý průběh
omítkářských prací, aby se zabránilo spláchnutí nečistot na
povrch fasády. Po dokončení omítek je nutné podlážky
neprodleně odstranit. Demontáž lešení by se měla řešit velmi
rychle, zvláště ve slunných dnech, abychom se vyhnuli
zobrazení lešenové konstrukce na fasádní omítce.
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Konstrukce

DOPORUČENÉ ÚPRAVY PŘED ZAPOČETÍM OMÍTEK
ROVINNOST
Konstrukce tvořící podklad omítce by měla být dostatečně rovná
vertikálně i horizontálně pro kvalitní aplikaci omítky. Omítka samotná
by neměla být využívána k vyrovnávání velkých nerovností konstrukce.
Neměla by být vyžadována od omítek na fasádě větší rovinnost než
5 mm na 2 m dlouhé lati umístěné kdekoliv v ploše fasády. U omítek
nelze očekávat, že vyrovnají jakoukoli nerovnost kdekoli na konstrukci.
Vždy se jedná o rukodělnou práci. Dle zkušeností Weber Terranova
je dosažitelná rovinnost kdekoliv na fasádě s tolerancí cca 3 mm
na 1,8 m dlouhé lati. Při větších délkách bude omítka následovat rovinu
podkladu konstrukce.

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA – ZRÁNÍ
Je velmi důležité nechat jakýkoliv konstrukční systém dostatečně
vyzrát před aplikací následného omítkového systému.
Pokud konstrukce není dostatečně vyzrálá – může dojít k jejímu
smršťování a dotvarování s vyústěním prasklin a trhlin na omítkové
vrstvě. Proto je doporučeno nechat konstrukci vždy minimálně 30 dní
zrát (pokud výrobce nedoporučuje více) před zahájením dalších
omítkových prací.

ČISTOTA
Konstrukce, před aplikací omítky, musí být pevná, čistá, suchá. Nesmí
být zasažená olejovými skvrnami, solí, řasou či plísní, prachem.
Uvedené faktory mají vliv na dostatečnou přídržnost, která může být
tímto velmi narušena. To vede v konečném důsledku ke snížení
životnosti omítky.

VLHKOST
Přechodné provizorní okapní svody a žlaby by měli být nainstalovány
vždy před omítkovými pracemi, aby zabránily prosáknutí srážkové
vlhkosti do konstrukce a tím i zvětšenému smršťování konstrukce při
následném vysychání. Nasycení podkladu vlhkostí může aktivovat sůl,
obsaženou uvnitř a následný přesun na povrch.
Stejně tak může dojít k povzbuzení růstu řas či plísní. Tyto faktory mají
negativní vliv na požadované spojení mezi konstrukcí a omítkou. Navíc
– nasycení podkladu vodou prodlužuje dobu vysychání a zrání
a provedená omítka je vystavena velkému nebezpečí tzv. alkalických
výkvětů, zejména v období nízkých teplot (pod +5 °C), vysoké vlhkosti
(časté deště) atp.

OCHRANA
Stavební materiály, vystavené srážkové vlhkosti, se stávají nasycené vodou. Tím dochází k následnému smrštění konstrukce,
oproti materiálu, který je chráněn a nenasycen vodou. Toto přináší další
riziko vzniku prasklin, které se nevyhnutelně objeví v omítce.
Konstrukce by měla být chráněna stavebními prvky, sítěmi a PVC
foliemi před působením negativních povětrnostních vlivů.

vodorovná
hydroizolace

doporučený
přesah
50 mm
OKENNÍ PARAPET
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KONSTRUKČNÍ PRVKY NA FASÁDĚ
Před omítkovými prácemi musí být všechny pohledové prvky
a konstrukce ukotveny ve fasádě. Kotvení prvků do fasády po ukončení
finální omítky může mít za následek poškození omítky. Následná
oprava bývá zpravidla vždy trvale viditelná.

doporučený
přesah
50 mm

ARCHITEKTONICKÉ DETAILY
Z pohledu detailů na fasádě jsou nejexponovanější a tudíž velmi citlivé
dva prvky – vodorovné konstrukce kolmo fixované k fasádě (šambrány,
dekorační římsy…) a parapetní plech. U prvků kolmo fixovaných
k fasádě je nutné zajistit ochranu detailu styku vodorovné, se svislou
konstrukcí. U parapetních plechů je nutné zajistit dostatečný přesah
okapního nosu min. 5 cm, aby srážková voda byla odvedena a nestékala
po fasádě. Soklová část u minerálních omítek by měla končit vždy min.
15 cm nad terénem. Stavební materiál, který bude v trvalém kontaktu
s terénem musí být k tomu předurčen. Běžné fasádní omítky nejsou
optimální řešení pro tuto část konstrukce.

ATIKA
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Podklady

Prostor, kde dochází k mechanickému spojení díky savosti podkladu

Prostor mechanického kotvení

Aplikovaná omítka

Podklad nevyžadující pomocné opatření

PODKLADY

SPOJENÍ

Podklad by měl být vždy tvořen odolným a přiměřeně pevným
materiálem, specificky určeným pro následnou finální úpravu tradiční
nebo moderní omítkovou vrstvou.

Konstrukce podkladu by měla poskytnout svým tvarem a strukturou
dodatečný spojovací most mezi omítkou a podkladem. Zcela rovné
a hladké povrchy zdiva (cihla, beton apod.) je nutné předem
přiměřeně upravit doprovodným opatřením pod zvolený druh omítky.

PEVNOST
Podklad by měl být navržen a postaven tak, aby dostatečně vázal
a držel předpokládanou fasádní omítku. Podklad včetně spár ve zdivu
by neměl mít nižší pevnosti než omítka aplikovaná na jeho povrch.

NASÁKAVOST
Dobrá vazba mezi podkladem a vpc omítkou je podmíněna optimální
savostí konstrukce. Nadměrná savost působí zeslabení hydratačního
procesu a tím i nižší přídržnosti omítky. Druhý extrém je nízká savost,
kdy omezené množství kapilárního systému podkladu neumožní
dostatečné svázání omítky s konstrukcí.
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ZDIVO
Beton – nabízí omezenou schopnost sání a minimální spojení
strukturou a tvarem povrchu. Doprovodné opatření v podobě adhezní
emulze k dostatečné přídržnosti omítky je nutná. Aplikace
podkladního nástřiku k lepší mechanické vazbě na povrch je vhodná.
Původní cihelné zdivo (po sejmutí omítky) – poskytuje dostatečnou
vazbu tvarem a povrchem konstrukce. Vykazuje ve většině případů
nadměrnou savost. Před omítáním je nutné dostatečné provlhčení nejlépe večer před omítáním event. ráno před omítáním. V žádném
případě nesmí voda stékat po zdivu, to je znakem nasycení konstrukce
vodou a musíme přerušit vlhčení. Vlhčíme vždy od spodu směrem
nahoru. Nutnost aplikace podkladního nástřiku je nutné posoudit
individuálně dle konkrétního zdiva.

Weber.dur podhoz, podkladní
nástřik aplikovaný v tloušťce cca
5 mm vytváří hluboký a pevný
mechanický můstek

Prostor mechanického
kotvení

Omítka aplikovaná na
plně vyzrálý cementový
podhoz

Silný adhézní můstek k podkladu vytvořený weber.dur
podhozem

Podklad vyžadující zdrsnění

Nové cihelné zdivo - bloky – zajišťují dobrou vazbu svým povrchem
(tvar, struktura), pokud nejsou v pohledové ploše tzv. lícovky (cihly pro
ostění). Savost je u tohoto zdiva také optimální. Vhodné je celoplošné
navlhčení zdiva vodou před omítáním a nához podkladního nástřiku,
pokud se neaplikují omítky, které toto nevyžadují vzhledem ke své
vysoké adhezi.
Porobetonové tvárnice – materiál s vysokou savostí, vícero pevností,
vysokým množstvím kapilár, omezenou vazbou svým tvarem. Ideální
finální povrch pro eliminaci těchto vlastností je kontaktní zateplovací
systém. V případě použití omítek je nutné předem zjistit objemovou
hmotnost použitého zdiva a dle toho volit druh omítkového souvrství.

Obecně je vhodná celoplošná penetrace limitující savost produktu,
celoplošné armování skleněnou síťovinou min. R131. Volba hmoty či
omítky závisí na stavu a pevnosti zdiva. (V případě dotazů kontaktujte
technického poradce Weber Terranova.) Nedoporučujeme používat
cementové či vpc hmoty nebo omítky vyšší objemové hmotnosti než
zdivo. Pak je vhodnější aplikace kontaktního zateplovacího systému.
Pro optimální technologický postup omítkových prací se obraťte
přímo na výrobce porobetonových tvárnic.
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Diagnostika
podkladu

PROBLÉM

Jak určit složení stávající povrchové omítky?

Organické nátěry lze obvykle změkčit
plamenem hořáku.

Rovněž silnější vrstvy organických omítek
změknou po prudším zahřátí plamenem.

Vápenocementové omítky narozdíl od
organických po zahřátí plamenem
nezměknou.

Jak zjistit jaká je přilnavost povrchové omítky?

U nátěrů se provádí test mřížkovým
řezem. Nátěr se nařízne do mřížky
o velikosti cca 2 x 2 mm na ploše
10 x 10 cm. Nátěr se považuje za dobře
přilnutý pokud drží na 80 % plochy.

U nátěrů provedených na hrubých
podkladech nebo silných organických
omítkách lze přilnavost k podkladu zjistit
pomocí nože nebo špachtle.

U vápenocementových omítek se
kontroluje povrchová omítka, zda nemá
trhliny nebo dutá místa v podkladu.

Jak určit pevnost omítky?

Tvrdost se zjistí pootočením šroubováku
vraženého do omítky.
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Pokud šroubovák nelze vrazit do povrchu
je omítka dostatečně pevná.

Pokud šroubovák projde povrchem
omítky, není omítka únosná a musí být
odstraněna.

Jak překontrolovat únosnost omítek?

Nosnost omítky se zjišťuje poklepem.
Fasádu je třeba zkontrolovat zvláště
tam, kde jsou trhliny. Zde mohou být
dutá místa v podkladní vrstvě.

U rozsáhlejších míst s dutinami je třeba
omítku zcela odstranit. U lokálních míst
s dutinami je třeba odstranit uvolněná
místa a tato doplnit jádrovou omítkou.

Po postavení lešení je třeba překontrolovat celou plochu fasády, zda
neobsahuje dutá místa v podkladu.

Jak určit nasákavost podkladních omítek?

Podkladová omítka se polije čistou
vodou hadicí nebo z plastové nádoby.

Pokud voda v krůpějích stéká, podkladní
omítka není nasákavá.

Pokud je voda rychle vstřebána do
povrchu, je omítka nasákavá.

ŘEŠENÍ

Jak čistit povrch omítek?

Volné nečistoty lze odstranit koštětem
nebo kartáčem.

Hrubé nečistoty se odstraňují vysokotlakým omytím s přidáním čistícího
přídavku.

Po omytí vysokotlakým zařízením je třeba
nechat povrch oschnout.
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Jak renovovat

PROBLÉM

podklad pod tenkovrstvou omítku?
Jak zároveň ušetřit čas?

Řešení problému standardním způsobem
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Nejprve podklad navlhčíme vodou, poté
podkladní postřik provedeme cementovým podhozem ostrým ručním náhozem.

Jádrová omítka se nanáší ručním náhozem nebo strojně. V horkém počasí je
třeba ji chránit proti rychlé mu vysychání zakrytím plachtou a kropením.

Stažení nanesené omítky se provede latí
do předem přichystaných omítníků.

Jádrovou omítku uhladíme dřevěným
hladítkem.

Na jádrovou omítku aplikujeme štukovou
vrstvu.

Povrch jemné štukové omítky se
upraví filcovým hladítkem.

NAŠE ŘEŠENÍ

nebo

Před aplikací je podklad nutné navlhčit.

Nejdříve nalijeme do míchačky čistou
vodu 6 – 7 l na jeden pytel. Potom
naplníme míchačku suchou směsí a
začneme míchat. Případné dodatečné
přidání vody provádíme pomalu a opatně
tak, aby hmota na konci míchacího cyklu
byla plastické konzistence. Doba míchání
3 – 5 minut.

Podkladní postřik se provádí cementovým podhozem MC 655 weber.dur
podhoz. Nahazování se provádí ostrým
nahozením zednickou lžící. Zdivo
nahodíme na celé ploše určené
k rekonstrukci. Je nutné dbát na to, aby
byly veškeré spáry ve zdivu dobře
vyplněny a uzavřeny.

Jádrová omítka weber.dur mono RU se nanáší ručním náhozem, weber.dur mono
ST strojně. V horkém počasí je třeba ji
chránit proti rychlému vysychání zakrytím plachtou. Při správné realizaci
omítka ne praská. Maximální tloušťka
vrstvy do 15 mm.

Povrch jádrové omítky se upraví filcovým
hladítkem.

Po zavadnutí provedeme penetraci
weber.pas podkladem UNI. Následně
můžeme aplikovat jakékoli tenkovrstvé
omítky.

Časová úspora
Finanční úspora

ŘEŠENÍ

Výhody tohoto řešení:
– jádrovou omítku můžete uhladit do štukové struktury
– nemusíte provádět štukování omítky
– nemusíte zakoupit štukovou omítku
– nemusíte hradit náklady na provádění štukové omítky

název
weber.dur mono RU 25 kg
weber.dur mono ST 25 kg
weber.pas podklad UNI
tenkovrstvé omítky weber terranova

číslo výrobku

spotřeba na m2

str.

MVC640
MVCs641
NPU700

15 kg/m2/1cm
15 kg/m2/1cm
0,18 kg/m2

360
362
175
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Jak povrchově

PROBLÉM

upravit konstrukce z porobetonových
tvárnic?

Konstrukce z porobetonových tvárnic doporučujeme upravit vhodným vnějším tepelně
izolačním kompozitním systémem (ETICS). V případě řešení bez ETICS je postup následující:

Příprava podkladu

Vyzkoušet savost podkladu namočením
čistou vodou. Voda by se měla vsakovat
pomalu a rovnoměrně.

Provede se zašpachtlování všech nezaplněných spár a případných výlomků
stavebním lepidlem.

Podklad se penetruje weber.podkladem A
ředěným 1:5 – 1:8 vodou.

Vytvoření podkladní vrstvy

Hrany objektu vyztužte rohovou lištou
s tkaninou, vloženou do předem
nanesené vrstvy weber tmel 700.
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Stejně se vyztuží rohy špalet u otvorů.

Armovací vrstva v ploše se provede
hmotou weber tmel 700 s vložením
výztužné síťoviny používané také u ETICS.

NAŠE ŘEŠENÍ

povrchová úprava

+

Naneseme první vrstvu a) hmotu weber
tmel 700 nebo b) weber.dur porobeton
(strojně nebo ručně). Do vrstvy zahladíme
tkaninu nerezovým hladítkem od středu
ke krajům.

+

K finálnímu vyrovnání podkladu se
nanese druhá vrstva a) hmota weber tmel
700 nebo b) weber.dur porobeton
a pečlivě se zahladí nerezovým hladítkem.

Následující den se provede speciálním
brusným hladítkem přebroušení místních
nerovností s ohledem na zvolený typ
povrchové úpravy.

Omítky se nanáší na zaschlý podkladní
nátěr nerezovým hladítkem na tl. vrstvy
danou 1,5 násobkem velikosti zrna
u struktury zrno na zrno, na tloušťku
vrstvy danou velikostí zrna u struktury
rýhované.

Roztíraná struktura se vytváří kruhovým
pohybem plastovým hladítkem, rýhovaná
struktura se upraví pohybem hladítka ve
zvoleném směru, u pastózních omítek
ihned po jejich nanesení.

Podle zvolené povrchové úpravy se
provede příslušná penetrace, např. pod
probarvené pastózní omítky (weber.pas
akrylát, weber.pas silikon, weber.pas
silikát, weber.pas sisi, weber.pas silion
plus) weber.pas podkladem UNI
v 8 základních odstínech.

název
weber.podklad A
weber tmel 700
skleněná síťovina
weber.pas podklad UNI
probarvená omítka
weber.dur porobeton

číslo výrobku

spotřeba na m2

str.

NPA100
LZS 700
9900
NPU700

0,05 kg
4,5 kg
1,15 m2
0,20 kg
dle použitého druhu a zrnitosti
7,5 kg/m2/5 mm

174
78
41
175

MVCs671

ŘEŠENÍ

Vytvoření povrchu

368
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Jak opravit

PROBLÉM

menší trhliny ve fasádě?

Popis závady
Sanaci stabilizovaných, tj. zklidněných trhlin, lze nejjistěji řešit vnějším tepelně izolačním kompozitním
systémem (ETICS). Pokud má být provedena jen oprava omítky, je třeba dodržet následující postup:

Například rychlý postup výstavby nebo
nevhodné klimatické podmínky při
provádění fasád mohou zapříčinit vznik
drobných trhlin v omítce.

Vytvoří se síť nepravidelných trhlin, které
se již zpravidla nezvětšují.

Vlhkost pronikající trhlinami do podkladu
by v zimě opakovaným procesem
zamrzání postupně omítku zcela
rozrušila.

Vyzkoušet savost podkladu namočením
čistou vodou. Voda by se měla vsakovat
pomalu a rovnoměrně.

Přezkoušet pevnost omítky vrypem
šroubováku do povrchové vrstvy omítky.

Kontrola podkladu

Fasádu proklepat a na dutých místech
omítku odstranit.
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Příprava podkladu

Trhliny menší než 0,2 mm (tzv. vlasové
trhliny) přetřít nátěrem weber.ton
micro V. Trhliny velké 0,2 – 0,5 mm
přestěrkovat Extra stěrkovou omítkou
M742, druhý den přebrousit jemným
smirkovým papírem a následně přetřít
nátěrem Micro V.

Omítku nanášet nerez hladítkem nebo
špachtlí na suchý podklad. Po zaschnutí
lze nanášet další vrstvu popř. plochu
přebrousit hladítkem se smirkovým
papírem.

Vhodný nátěr pro povrchovou úpravu je
nátěr weber.ton micro V.

U silně savých podkladů (voda se ihned
vsakuje) přetřít plochu penetračním
nátěrem weber.podklad A ředěným
vodou 1:5 před užitím omítky.

ŘEŠENÍ

Celá fasáda se omyje vysokotlakým
zařízením s příměsí fasádního čistícího
prostředku E709.

název
weber.podklad A
stěrková omítka EXTRA
weber.ton micro V

číslo výrobku
NPA100
M742
NFSON

spotřeba na m2

str.

0,05 kg
1 kg/vrstva 1 mm
0,4 kg

174
159
172
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Jak oživit

PROBLÉM

vzhled starších pevných omítek
a prodloužit jejich životnost?

Diagnostika podkladu

118

Poklepem je třeba se ujistit, že podkladní
omítky jsou v celé ploše spojeny
s podkladem.

Přezkoušet pevnost omítky vrypem
šroubováku do povrchové vrstvy omítky.

Zkouškou nasákavosti na několika
místech zjistit stupeň a rovnoměrnost
nasákavosti původního podkladu. Voda
musí pomalu a rovnoměrně vyschnout.

Omytí nejlépe tlakovou vodou. Použití
fasádního čistícího prostředku je třeba
zvláště u viditelně ušpiněných fasád
a tehdy, pokud byla zkouškou zjištěna
nestejnoměrná nasákavost podkladu
v různých místech fasády.

Mírně drolivé nebo sprašující minerální
podklady je možno zpevnit hloubkovým
zpevňovačem omítek H707. Pokud je
drolivost vyššího stupně nebo zkouška
tvrdosti neprokázala dostatečnou
pevnost podkladu, poraďte se, prosím,
s realizační firmou, odborným prodejcem
nebo přímo s obchodně technickým
poradcem naší firmy o dalším postupu.

Penetrace podkladu se provede vhodným
typem podkladního nátěru z důvodu
snížení a sjednocení jeho savosti.

NAŠE ŘEŠENÍ

nebo

Povrchová úprava

Vzhled fasády se oživí vhodným fasádním
nátěrem.

Zvláště u hrubých struktur původních
omítek je třeba dbát, aby nátěr
dostatečně pokryl celou fasádu, tedy
i vyškrábaná místa a rýhy v drásaných
strukturách a póry v omítkách.

Příklady povrchů

Pro disperzní omítky – dříve většinou
prováděné stříkáním ručním strojkem
– je vhodná fasádní nátěrová hmota
weber.rudicolor.

K oživení v dnešní době používaných
probarvených pastózních omítek (na
silikátové, silikonové a akrylátové bázi)
zpravidla stačí omytí tlakovou vodou
s přídavkem fasádního čistícího
prostředku.

ŘEŠENÍ

Pro starší minerální škrábané omítky,
omítky tzv. břizolitového typu, doporučujeme fasádní minerální nátěr
weber.ton silikát nebo fasádní nátěrovou
hmotu weber.rudicolor.

název

číslo výrobku

fasádní čisticí prostředek
hloubkový zpevňovač omítek
weber.podklad A
weber.rudicolor
weber.pas podklad S
weber.ton silikát

E709
H707
NPA100
NF90+č.barvy
NPS200
NFS200

spotřeba na m2
(při dvou nátěrech)
0,2 kg
0,3 kg
0,08 kg
1,0 kg
0,1 kg
0,4 kg

str.
187
184
174
154
176
166
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Jak renovovat

PROBLÉM

fasádu se starými nátěry?

Diagnostika podkladu

Poklepem je třeba se ujistit, že
podkladní omítky jsou v celé ploše
spojeny s podkladem.

Zkouškou nasákavosti zjistit stupeň
a rovnoměrnost nasákavosti původního
podkladu.

Sprašování nátěrů lze jednoduše zjistit
otřením dlaní.

Odstranění nesoudržných vrstev

Nesoudržné nátěry a velké vrstvy
nátěrů se nejdříve odstraní mechanicky.

120

Při odstraňování organických nátěrů
(i omítek) se plocha hustě natře
odstraňovačem starých nátěrů.

Rozrušený a změklý nátěr se seškrábne
špachtlí a poté se plocha opláchne
tlakovou vodou.

NAŠE ŘEŠENÍ

+

+

nebo

Sprašující nátěry - povrchová úprava (při stabilizovaném podkladu)

Plochy se staršími pevnými nátěry je
třeba důkladně omýt, nejlépe tlakovou
vodou s přídavkem fasádního čistícího
prostředku.

Po proschnutí se provede penetrace
vhodným typem podkladního nátěru pro
snížení a sjednocení savosti podkladu.

Vzhled fasády se oživí novým nátěrem
weber.ton micro V nebo weber.rudicolor
včetně provedení systémové penetrace.

Sprašující nátěry - povrchová úprava (při renovaci podkladu)

název
odstraňovač starých nátěrů
weber.san 600 - jemná štuková omítka
adhezní emulze H
penetrace dle typu nátěru
weber.ton micro V - silikonový nátěr
weber.rudicolor

weber.san 600 jemná štuková omítka se
zahladí filcovým hladítkem.

Fasáda se upraví nátěrem micro V nebo
weber.rudicolorem včetně provedení
systémové penetrace.

číslo výrobku

spotřeba

str.

E703
R600
H706

0,4 kg
4,5 kg
0,2 kg
dle typu
0,4 kg
0,6 kg

186
412
183

NFSON
NF90+č. barvy

ŘEŠENÍ

Omyté, oškrábané plochy se přeštukují
weber.sanem 600 jemnou štukovou
omítkou s přídavkem adhezní emulze H.

172
154
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Jak renovovat

PROBLÉM

nesoudržné, opadávající
a sprašující omítky?

Příprava podkladu

122

Poklepem vyhledáme dutá místa, která je
nutno odstranit.

Ostrým předmětem zjistíme místa
s nesoudržnou omítkou.

Podklad dokonale zbavený všech zbytků
malt se mírně navlhčí vodou a po
zavadnutí se provede podkladní
cementový postřik.

Chybějící místa se doplní jádrovou
omítkou a povrch se latí srovná
do úrovně původní omítky.

Oklepáním je třeba odstranit duté
a nesoudržné omítky až na podklad.

NAŠE ŘEŠENÍ

povrchová úprava

Vytvoření hladkého povrchu

Podklad je třeba navlhčit.

Nejdříve nalijeme do míchačky čistou
vodu 6 – 7 l na jeden pytel. Potom
naplníme míchačku suchou směsí
a začneme míchat. Případné dodatečné
přidání vody provádíme pomalu
a opatrně tak, aby hmota na konci
míchacího cyklu byla plastické
konzistence. Doba míchání 3 – 5 minut.

Nahazování se provádí ostrým nahozením zednickou lžící na celé ploše. Je nutné
dbát na to, aby byly veškeré spáry ve
zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.
Tloušťka jedné vrstvy max. 25 mm. Při
větších tloušťkách omítky doporučujeme
dvouvrstvé zpracování. Nanášení druhé
vrstvy provádíme na čerstvý, ale zavadlý
podklad. Nanesenou omítku zarovnejte
stahovací latí do roviny. Po jemném
zatuhnutí uhladit a zatáhnout dřevěným
hladítkem.

Omítky se nanáší na zaschlý podkladní
nátěr nerezovým hladítkem na tl. vrstvy
danou 1,5 násobkem velikosti zrna
u struktury zrno na zrno, na tloušťku
vrstvy danou velikostí zrna u struktury
rýhované.

Jemná štuková omítka weber.san R600
se nanáší plastovým hladítkem
na předem mírně zvlhčený podklad čistou
vodou.

Podle zvolené povrchové úpravy se
provede příslušná penetrace např. pod
probarvené pastózní omítky (weber.pas
akrylát, weber.pas silikon, weber.pas
silikát, weber.pas silikon plus, weber.pas
sisi) weber.pas podkladem UNI v 8–
mi základních odstínech.

název
weber.dur klasik RU
weber.san 600 - jemná štuková omítka
systémová penetrace
probarvená omítka
fasádní omítka

číslo výrobku
MVC630
R600

spotřeba
16,5 kg/s/1 cm
dle hrubosti povrchu
dle typu
dle použitého druhu a zrnitosti
dle zvoleného typu

ŘEŠENÍ

Úpravy povrchu

str.
360
412
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Jak vytvořit
hladkou omítku

PROBLÉM

na strukturované staré fasádě?

1. varianta řešení

124

Poklepem vyhledáme dutá místa, která je
nutno odstranit.

Ostrým předmětem přezkoušet tvrdost
omítek.

Omytí povrchu nejlépe tlakovou vodou.
Použití fasádního čistícího prostředku je
třeba zvláště u viditelně ušpiněných fasád
a tehdy, pokud byla zkouškou zjištěna
nestejnoměrná nasákavost podkladu
v různých místech fasády.

Záměsová voda pro zamíchání jemné
štukové omítky se připraví přidáním
adhezní emulze H do čisté vody v poměru
1:3 pro cementové povrchy a 1:5 pro vpc
povrchy.

Jemná štuková omítka se nanáší plastovým hladítkem na předem mírně
zvlhčený podklad nejlépe záměsovou
vodou.

Upravení povrchu se provede filcovým
hladítkem.

NAŠE ŘEŠENÍ

1. varianta

2. varianta

+

+

+

2. varianta řešení

K vyrovnání podkladu se použije stěrková
hmota weber.therm klasik. Nanáší se
nerezovým hladítkem.

U podkladů s nepohyblivými trhlinami se
provede druhá vrstva stěrkové hmoty
s vložením výztužné skleněné síťoviny.

Nerovnosti se přebrousí speciálním
hladítkem s jemným brusným papírem.

Fasádní nátěr se na napenetrovaný
podklad nanese štětkou nebo válečkem
ve dvou vrstvách s technologickou
přestávkou,
zaručující
dokonalé
proschnutí první vrstvy.

U první varianty s jemnou štukovou
omítkou doporučujeme použít nátěr
weber.ton silikát.
U druhé varianty se stěrkovou hmotou
fasádní nátěrovou hmotu weber.rudicolor.

Podle zvoleného druhu nátěru se provede
štětkou nebo válečkem penetrace
systémovým podkladním nátěrem.

1. varianta řešení
název
fasádní čisticí prostředek
weber.san 600 - jemná štuková omítka
adhezní emulze H
weber.pas podklad S
weber.ton silikát

číslo výrobku
E709
R600
H706
NPS200
NFS200

spotřeba
0,20 kg
dle hrubosti povrchu
dle hrubosti povrchu
0,1 kg
0,4 kg

str.
187
412
183
176
166

2. varianta řešení
název
fasádní čisticí prostředek
weber.therm klasik
skleněná síťovina
weber.rudicolor

číslo výrobku
E709
7511, 7510
9900
NF99+odstín

spotřeba
0,20 kg
dle hrubosti povrchu
1,1 m2
0,8 kg

str.
187
80
41
154

ŘEŠENÍ

Povrchová úprava
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Jak renovovat

PROBLÉM

starou břizolitovou omítku?

Diagnostika podkladu

Poklepem je třeba se ujistit, že podkladní
omítky jsou v celé ploše spojeny
s podkladem.

Přezkoušet pevnost omítky vrypem
šroubováku do povrchové vrstvy omítky.

Zkouškou nasákavosti na několika
místech zjistit stupeň a rovnoměrnost
nasákavosti původního podkladu. Voda
musí pomalu a rovnoměrně vyschnout.

Mírně drolivé nebo sprašující podklady je
možno zpevnit hloubkovým zpevňovačem omítek H707. Pokud je drolivost
vyššího stupně nebo zkouška tvrdosti
neprokázala dostatečnou pevnost
podkladu, poraďte se prosím s realizační
firmou, odborným prodejcem nebo přímo
s obchodně-technickým poradcem naší
firmy o dalším postupu.

Penetrace podkladu se provede natažením omítky weber.pral v kašovité
konzistenci s aditivem Ibofon v záměsové
vodě. Tloušťka vrstvy cca 3–4 mm. Stará
břizolitová omítka se celoplošně natáhne
tmelem weber.therm min LZS 740. Povrch
tmelu se upraví zubovým hladítkem do
vodorovných vln, do výšky 3–4 mm.

Příprava podkladu

Provede se omytí fasády tlakovou vodou.

126
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+
Povrchová úprava

Provede se aplikace omítky weber.top
v tloušťce 10 – 11 mm.

Po nastříkání se omítka urovná zubovou
latí...

...a uhladí motýlem.

ŘEŠENÍ

Následující den po aplikaci se omítka
škrábe speciálním škrabákem s hrotem na
tl. 8 mm.

název
fasádní čisticí prostředek
hloubkový zpevňovač omítek
weber.therm min
weber.top

číslo výrobku
E709
H707
LZS 740
OMME

spotřeba

str.

0,2 kg/m2
0,3 kg/m2
7 kg/m2
22 kg/m2

187
184
86
138
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Jak renovovat

PROBLÉM

plochy napadené
mikroorganizmy?

Popis situace
Plocha je napadena mikroorganizmy (zelený až šedozelený odstín)

128

Řasy, mechy a plísně se nejdříve objevují
na málo osluněných plochách (severní,
zastíněná) a v blízkosti zeleně a vyšší
vlhkosti.

V první fázi se napadení projeví lokálním
výskytem - jednotlivá ohraničená místa.

Později se mikroorganizmy mohou
rozšířit na celou plochu.

Mikroorganizmy se ovšem vyskytují
i na plastovém obkladu provětrávané
fasády...

…ale také třeba
z polykarbonátu…

…a neubrání se ani tradiční fasáda se
škrábanou „břizolitovou“ omítkou.

na

zastřešení

NAŠE ŘEŠENÍ

+
Systémové řešení

Odstraňovač řas, mechů a lišejníků je
možno aplikovat štětkou nebo válečkem
– zvláště na malé plochy a plochy
s jemnější až hladkou strukturou...

...a stříkáním na všechny typy ploch, ale
zvláště na hrubozrnné struktury.

Plochy je doporučeno omýt tlakovou
vodou, případně i s přídavkem fasádního
čistícího prostředku.

Penetrace se provádí penetračním
nátěrem weber.podklad A ředěným
čistou vodou v poměru 1 díl
weber.podkladu A na 5 – 8 dílů vody.

Nátěr weber.ton bio se provádí ve dvou
vrstvách s přestávkou minimálně
12 hodin. První vrstva se ředí vodou
max. do 10%, druhá krycí vrstva se ředí
max. do 5%.

ŘEŠENÍ

V případě nutnosti se provede nejprve
mechanické odstranění větších vrstev
– zvláště u mechů.

název
odstraňovač řas, mechů a lišejníků
weber.podklad A
weber.ton bio

číslo výrobku
V003
NPA100
NFB

spotřeba
0,3 kg
0,05 kg
0,4 – 0,6 kg

str.
185
174
168
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Jak vytvořit

PROBLÉM

strukturální finální úpravu
a typy struktur?

Rýhovaná struktura

Penetrace se provádí:
1. pod šlechtěné omítky (weber.min)
weber.podkladem A ředěným
vodou v poměru 1:5 – 1:8
2. pod probarvené pastózní omítky
(weber.pas akrylát, weber.pas silikon,
weber.pas silikát, weber.pas sisi,
weber.pas silikon plus) weber.pas
podkladem UNI v 8 základních odstínech, který se před použitím již neředí

Omítky se nanáší na zaschlý podkladní
nátěr nerezovým hladítkem na tloušťku
vrstvy danou velikostí rýhovacího zrna.

Rýhovaná struktura se vytváří plastovým hladítkem:
- u pastózních omítek ihned po nanesení
- u šlechtěných omítek po mírném
zavadnutí
Šlechtěné omítky v bílém i barevném
provedení doporučujeme opatřit fasádní
barvou - viz technické listy.

Zrnitá struktura (zrno na zrno)

Penetrace se provádí:
- pod šlechtěné omítky (weber.min)
weber.podkladem A ředěným vodou
v poměru 1:5 – 1:8
- pod probarvené pastózní omítky
(weber.pas akrylát, weber.pas silikon,
weber.pas silikát, weber.pas sisi,
weber.pas silikon plus) weber.pas
podkladem UNI v 8 základních odstínech, který se před použitím již neředí

130

Omítky se nanáší na zaschlý podkladní
nátěr nerezovým hladítkem na tloušťku
vrstvy danou 1,5 násobkem velikost zrna.

Roztíraná struktura se vytváří kruhovým
pohybem plastového hladítka:
- u pastózních omítek ihned po nanesení
- u šlechtěných omítek po mírném
zavadnutí.
Šlechtěné omítky v bílém i barevném
provedení doporučujeme opatřit fasádní
barvou - viz technické listy.

NAŠE ŘEŠENÍ

Škrábaná struktura

Škrábaná omítka Weber.top je určena pro
povrch zateplovacích systémů,renovace
starých břizolitů a fasády novostaveb.
Provádí se bez penetrace na podklad ze
stěrkového tmele Weber.therm min 740
(Zateplovací systémy+renovace břizolitů),
upraveného zubovou stěrkou na
horizontální vlny, do výšky vlny 3 – 4 mm,
nebo na zvrásněnou lehčenou omítku
Weber.dur 130 u novostaveb.

Nanáší se strojní omítačkou nebo ručně
zednickou lžící v tlouštce 10 – 11 mm
u zrnitosti 3 mm, a 8 – 10 mm u zrnitosti
1,5 mm a zarovná se nerezovým
hladítkem.

Omítka se ihned po nastříkání na zeď
stahuje zubatým hladítkem.

24 hod. po aplikaci se provede seškrábání
povrchu omítky speciálním škrabákem
s hroty na tl. 8 mm.

Penetrace se provádí weber.podkladem A.

Weber.rudicolor Z se nanáší strukturovacími válečky ve dvou vrstvách.
Na hrubosti válečku závisí spotřeba
materiálu i výsledná hrubost struktury
povrchu.

Pro vytvoření pravidelné struktury je
třeba napojovat vždy tzv. do živého
a poslední tah válečkem provádět stále
stejným směrem.

ŘEŠENÍ

Zrnitá struktura - vytvořená válečkem
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Jak vytvořit
různobarevné

PROBLÉM

plochy na fasádě?

V jedné ploše je možno takzvaným ukončením do pásky vytvářet…
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různobarevné plochy omítek,

přechody různých struktur omítek,

pracovní spáry v případě, že z jakéhokoliv
důvodu nemůžete provést celou plochu
najednou,

různobarevné plochy nátěrů,

šambrány,

přechody různých materiálů.

Místo změny odstínu nebo struktury
omítky či nátěru v ploše se zalepí
krepovou páskou.

Vymezený podklad se napenetruje
systémovou penetrací válečkem nebo
malířskou štětkou.

Provede se tenkovrstvá omítka (resp.
nátěr) včetně jejího finálního upravení.

Krepová páska se odstraní okamžitě
po dokončení první plochy směrem
od provedené plochy tak, aby byla
zachována ostrá hrana.

Po zatvrdnutí omítky (nátěru) se přelepí
hrany provedené tenkovrstvé omítky
(nátěru).

Provede se penetrace a tenkovrstvá
omítka (nátěr) v druhé ploše a okamžitě
se sejme krepová páska.

ŘEŠENÍ

NAŠE ŘEŠENÍ

Upozornění
Při použití pásky neodolávající vodě (účinkem vlhkosti dojde ke zvlnění pásky) je nutno na každou vrstvu nátěru použít opakovaně
novou pásku. Lepící pásku je nutné vždy odstranit ihned po dokončení omítky. V opačném případě může dojít k trvalé vazbě lepícího
filmu s některými podklady (rámy oken, dveří atp.) a toto je velice těžce odstranitelné bez poškození podkladu.
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Jak provádět

PROBLÉM

dekorativní úpravy soklů
a ploch?
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Podklad

Podklady pod dekorativní omítku
weber.pas marmolit musí být dostatečně
pevné, rovné a suché, bez prachu, trhlin
a volně oddělitelných částí.
Provádění weber.pas marmolitu se
nedoporučuje na plochy, které nejsou
izolovány proti zemní vlhkosti (např.
podezdívky plotů, opěrné zdi, venkovní
schodiště apod.)

Vhodnými podklady mohou být
např. vápenocementové a cementové
omítky, beton nebo stěrkové vrstvy
kontaktních zateplovacích systémů
(ETICS).

Některé povrchy, např. cementotřískové
desky, je vhodné upravit stěrkovým
tmelem.

Penetrace se provádí weber.pas
podkladem UNI - vždy pouze v bílém
odstínu, před realizací weber.pas
marmolitu se penetrace nechá zcela
zaschnout.

Dekorativní omítky weber.pas marmolit
se na připravený podklad nanáší
nerezovým hladítkem. Omítka weber.pas
marmolit vyžaduje dokonale rovný
a hladký podklad.

Nanesený weber.pas marmolit se
nerezovým hladítkem důkladně vyhladí.
Materiál poměrně brzy po nanesení
tuhne, je tedy třeba jej zpracovávat
velmi rychle a důsledně napojovat
na ještě nezasychající plochy tak, aby
došlo k dokonalému a neznatelnému
napojení.

NAŠE ŘEŠENÍ

Napojení různých vzorů weber.pas marmolitu

Po úplném zaschnutí podkladního nátěru
se páskou provede zalepení plochy
prvního vzoru.

Standardním způsobem se provede první
plocha s mírným přetažením přes pásku.

Vymezující páska se strhne ihned
po nanesení. Pokud se provádí větší
plochy, je třeba strhávat pásku postupně,
dříve než dojde k zavadnutí weber.pas
marmolitu. Později by již docházelo
k trhání weber.pas marmolitu a vytvářená hrana by nebyla ostrá.

Po zaschnutí první plochy se hrana opět
přelepí páskou, aby nedošlo při nanášení
zbylé plochy k poškození nebo ušpinění již
provedené plochy.

Na zbylé ploše se již weber.pas marmolit
nanáší pouze tzv. do hrany a nepřetahuje
se přes pásku. Po jeho uhlazení se opět
ihned strhává krycí páska.

název
weber.pas podklad UNI
weber.pas marmolit jemnozrnný
weber.pas marmolit střednězrnný
weber.pas marmolit hrubozrnný

ŘEŠENÍ

Penetraci je možno provést najednou
v celé ploše, protože u všech vzorů
weber.pas marmolitu se provádí
penetrace stejným materiálem.

číslo výrobku
NPU700
MAR1
MAR2
MAR3

spotřeba
0,18 kg
3,5 kg
6,0 kg
9,5 kg

str.
175
156
156
156
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Jak chránit

PROBLÉM

omítky proti graffiti?

Možnosti antigraffiti
Preventivní ochranný nátěr GRAFITIX M.P. 2 umožňuje mnohonásobné odstranění graffiti z jednoho místa bez nutnosti
obnovování nátěru. Bez této preventivní ochrany není možné odstranit graffiti z fasádních barev a strukturovaných omítek bez
poškození podkladu.

Z povrchů chráněných přípravkem
Grafitix M.P. 2 je možno odstraňovat
graffiti zhotovené spreji a barvami ...

… a také fixy.

Z chráněných ploch je možno graffiti
odstranit až 25x.

Provádění ochranného nátěru
Preventivní antigraffiti nátěr se nanáší na suchý vyzrálý podklad při teplotě +5 °C až +25 °C. Nátěr je nutné nanést
v rovnoměrné vrstvě, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.

Na silikátové a minerální materiály
nanést v jedné vrstvě základní izolační
nátěr GRAFITIX Primaire ROC. Ostatní
materiály není nutné izolovat. Neředí se,
je přímo připraven k použití. Vrchní
antigraffiti nátěr GRAFITIX M.P. 2 naneste
po 24 hodinách.

136

U nátěru GRAFITIX M.P. 2 smíchejte
pryskyřici s vytvrzovačem, aby vznikla
homogenní směs. Nechte 10 min. ustát.
Takto připravenou směs zpracujte do
3 hodin od rozmíchání.

Ochranný nátěr se nanáší rovnoměrně
ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se
provede po 1 – 2 hodinách, kdy je ještě
první vrstva lepkavá.

NAŠE ŘEŠENÍ

Preventivní ochrana

Odstranění

+

+

Odstranění graffiti z ochranného nátěru - následný antigraffiti servis
Je třeba dodržet dvě zásady:
1. Čím dříve vzniklé graffiti odstraníte, tím snadněji to jde.
2. Odstraňovač nechte působit pouze po dobu nutnou k rozpuštění graffiti.

Odstranění sprejů a barev

Jemným kartáčkem kontrolujte stupeň
rozrušení graffiti.

Rozrušené graffiti setřete do hadru,
naneste znovu Grafisolv a čistým hadrem
povrch znovu setřete nebo opláchněte
vodou nejlépe tlakovou. Poté povrch
omyjte vodou s přidáním běžného
čistícího prostředku.

Odstranění fixů z povrchu se provede jako
u sprejů prostředkem Grafisolv.

Na zbylé, ne zcela odstraněné, stíny
po fixech se nanese štetcem dostatečné
množství prostředku GRAFITIX Decolorant
a nechá se působit až do úplného
vymizení stínů.

Po úplném odstranění stínů po fixech se
čištěný povrch omyje vodou s přísadou
běžného čistícího prostředku.

název
GRAFITIX PRIMAIRE ROC - sil. a min. mat.
GRAFITIX M.P. 2
GRAFITIX GRAFISOLV
GRAFITIX DECOLORANT

číslo výrobku
7804
7801
7802
7803

Na graffiti se nanese přípravek Grafisolv a
nechá se krátce působit.

balení
5/20 l
5l
5/20 l
1 kg

spotřeba
0,1 – 0,15 l
0,1 – 0,3 l
0,1 – 0,2 l
0,5 – 0,7 kg

ŘEŠENÍ

Odstranění fixů

str.
189
188
190
191
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weber.top
probarvená škrábaná omítka
střednězrnná, minerální suchá
omítka se slídou

A
K
N
I
NOV
Definice výrobku

Čištění

Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování.

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou,
stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci
se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Struktura – zrnitosti
Škrábaná omítka střednězrnná – velikost zrna 3,0 mm.

Upozornění

Omítka se nanáší na základní vrstvu zateplovacího systému bez penetrace.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Složení

Poznámka

Minerální omítka na bázi cementu, vápenného hydrátu, ostře tříděných
vápencových drtí, vysoce hodnotných barevných pigmentů a modifikačních přísad, slídy.

Jádrová omítka musí být homogenní (stejné hustoty) na celé fasádě,
povrchově - vodorovně zdrsněná do pravidelných vlnek.
Při provádění jádrových omítek svépomocí, při použití více druhů omítek nebo aplikace do omítkových pasů musí být povrch upraven tmelem
weber.therm min. To platí i pro renovaci starého břízolitu.
Podklad pro weber.top – tmel nebo omítka musí být vyzrálá. (Minimálně
1 mm omítky = 1 den pauzy)

Všeobecné požadavky pro podklad
Podkladem je především vhodně upravená, pevná a suchá základní
vrstva vnějšího kontaktního zateplovacího systému vytvořená stěrkovou
hmotou weber.therm min LZS 740. Vhodnými podklady jsou také vyzrálé
soudržné vápenocementové a cementové omítky. Tmel nebo omítka
musí být vyzrálé min. 1 mm omítky (tmele)/1 den přestávka.

CE parametry
Referenční norma: EN 998-1
Rok: 05

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C u bílého
odstínu a pod +8 °C u barevných odstínů. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách
prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu
apodobně) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností
poškození deštěm či mrazem i po několika dnech.

Nářadí
Hladítko nerezové, hladítko plastové, špachtle, vědro, míchačka, vrtačka,
Unimixer - míchadlo k vrtačce nebo míchačka s nuceným mícháním,
škrábák, cidlina, strojní omítačka.

Saint-Gobain Weber Terranova GmbH,
Clevischer Ring 127,
D-51063 Köln
probarvená malta pro
vnější omítku (CR)
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)
Pevnost v tlaku
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weber.dur 130
A1
W1
μ 10
0,15 N/mm2
B
0,47 W/m.K
15 cyklů
CS I

Nejdůležitější vlastnosti
weber.top

přírodní materiál
velmi vysoká životnost
propustný pro vodní páry
probarvený
mechanicky velmi odolný
samočistící
zpracování vyžadující zkušenosti
s břizolitovými omítkami

Aplikace
Weber.top škrábaná omítka se míchá
pouze s čistou vodou, vždy několik balení najednou pomocí UNIMIXERU – násady na vrtačku s pomalými otáčkami
nebo míchačky s nuceným mícháním.
Poměr vody je 5 litrů na 1 pytel (30 kg).
Poměr vody výrazným způsobem ovlivňuje barevnost omítky, proto je nutné,
aby poměr vody přidávaný do omítky
byl striktně dodržován při každé nově
míchané dávce! Poměr vody se může
výrazně měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách! Při aplikaci na jádrové omítky je třeba podklad navlhčit.
Jakmile je omítka jednou namíchána
a připravena k aplikaci není možné ji dodatečně ředit přidáním vody. Ideální je
zpracování strojní omítačkou
Omítka weber.top se provádí klasicky ostrým náhozem lžící nebo
strojně ve vrstvě 10 – 11 mm.
Omítka se nesmí aplikovat natahováním hladítkem, weber.top aplikujeme
pouze náhozem nebo strojně.
Podklad musí být navlhčen – ale voda
při vlhčení nesmí stékat po fasádě.
Strojně aplikujeme vrstvu omítky
v tlouštce cca 10 mm, aby po seškrábaní
zůstalo min. 6 mm v případech, kdy
omítka je aplikována na podkladní omítkovou vrstvu, nebo cca 18 mm aby po
seškrábání zůstalo min. 10 mm, pokud
se omítka stříká přímo na zdivo.
Aplikace na zdivo probíhá vždy ve dvou
krocích.

Použití
Omítka je určena k úpravě povrchu vnějšího kontaktního zateplovacího
systému a i k úpravě tradičních jádrových omítek upravených pro břizolit
nebo k renovacím starých břizolitů.
název
weber.top škrábaná omítka

spotřeba
22 kg/m2

číslo výrobku
OMME + č. barvy

Balení
Ve 30 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkosti,
36 ks – 1000 kg/paleta.

Skladování
6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých
skladech.

Systémové výrobky
název
weber.therm min – lepicí a stěrková hmota

číslo výrobku
LZS 740

Omítka se ihned po nastříkání na zeď
stahuje zubatým hladítkem. Velmi důležitá operace pro vytlačení vzduchových bublin z omítky.

Následující den po aplikaci se provede
vyškrábání povrchu speciálním škrábákem na tl. 8 mm.

POZNÁMKA:
Při aplikaci na jádrovou omítku je nutné podklad zvlhčit.
Při aplikaci na tmel se podklad nevlhčí
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weber.pral
škrábaná omítka pro náročné
reprezentativní fasády,
probarvená minerální suchá
omítka

Definice výrobku

Upozornění

Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro strojní aplikaci.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Struktura – zrnitosti
Škrábaná omítka středně zrnná do velikosti zrna 2,5 mm.
Omítka se může nanášet přímo na rovné, homogenní cihelné nebo betonové zdivo, jakož i na upravený podklad (starý břizolit, jádrová omítka,
atp.)

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Složení

Tato jedinečná technologie vyžaduje odborné
proškolení naším technikem.

Minerální omítka na bázi cementu, křemičitého písku, vápenného
hydrátu, ostře tříděných vápencových drtí, vysoce hodnotných barevných pigmentů a modifikačních přísad.

Technická data

CE parametry

Všeobecné požadavky pro podklad
Omítka je vhodná na následující podklady – cihelné zdivo, betonové
zdivo, monolitický beton, smíšené zdivo, kamenné zdivo, starý břizolit,
jádrová omítka. Ostatní podklady je nutno konzultovat.

Referenční norma: EN 998-1
Rok: 05
Weber Servon ZL,
chemin de Charreau,
45390 Puiseaux
obyčejná malta pro vnější omítku (GP)
pro venkovní použití

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C u bílého
odstínu a pod +8 °C u barevných odstínů. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách
prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu
apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm či mrazem i po několika dnech.

Nářadí
Strojní omítačka, zubatá stahovací lať, motýl, lžíce, H – škrábací lať,
škrabák, bednící latě s rohem 45°.

Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)

weber.dur 130
A1
W2
μ 20
0,5 N/mm2
B
0,5 W/m.K
25 cyklů

Čištění
Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou,
stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky.
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Pevnost v tlaku

CS III

weber.pral

Nejdůležitější vlastnosti
přírodní materiál
velmi vysoká životnost
propustný pro vodní páry: μ = 15
probarvený
mechanicky odolný
samočistící
resistentní napadení řasou
zpracování vyžaduje zkušenosti
s břizolitovými omítkami

Aplikace
Omítka weber.pral se míchá s 6 – 7 litry vody na pytel (30 kg) po dobu
5 – 10 min. Venkovní teplota může výrazně ovlivnit potřebné množství vody.
Do již namíchané směsi se nesmí přidávat voda.

Podklad musí být navlhčen – ale voda
při vlhčení nesmí stékat po fasádě.
Strojně aplikujeme vrstvu omítky
v tlouštce cca 10 mm, aby po seškrábaní
zůstalo min. 6 mm v případech, kdy
omítka je aplikována na podkladní omítkovou vrstvu, nebo cca 18 mm aby po
seškrábání zůstalo min. 10 mm, pokud
se omítka stříká přímo na zdivo.
Aplikace na zdivo probíhá vždy ve dvou
krocích.
Omítka se ihned po nastříkání na zeď
stahuje zubatým hladítkem. Velmi důležitá operace pro vytlačení vzduchových bublin z omítky.

Použití
Omítka je určena k úpravě povrchu fasád náročného a reprezentativního
zateplovacího systému weber.top a i k úpravě tradičních jádrových omítek.
název
weber.pral

spotřeba
1,6 kg/m2/1mm

číslo výrobku
OMM+č. barvy

Barevné odstíny
Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.pral

Balení
Ve 30 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkosti.

Skladování
6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých
skladech.

Systémové výrobky
název
weber.dur 130

str.
358

Následně se zcela vyhladí tzv. hladítkem
motýl.

Po techologické pauze 2 – 5 hodin (dle
povětrnostních podmínek) začínáme
povrch omítky škrábat.
Velké plochy H-latí, špalety, detaily, malá
místa – škrabacím hladítkem.

Následující den seškrábanou plochu
opatrně jemně ometeme.

141

weber.min
minerální suchá omítka

Definice výrobku
Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu
a vápenného hydrátu.

Struktura – zrnitosti
weber.min rýhovaný
střednězrnný
velikost zrna 2,0 mm
weber.min zrnitý
zvlášť jemnozrnný
velikost zrna 1,0 mm
jemnozrnný
velikost zrna 1,5 mm
střednězrnný
velikost zrna 2,0 mm
hrubozrnný
velikost zrna 3,0 mm
Pod omítky se natírá weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech
nebo weber.podklad A.

Složení
Minerální omítka na bázi cementu, vápenného hydrátu, ostře tříděných
vápencových drtí, vysoce hodnotných barevných pigmentů a modifikačních přísad.

Všeobecné požadavky pro podklad
Vhodnými podklady jsou vyzrálé soudržné vápenocementové, cementové
a polymercementové omítky, tmely, a základní vrstvy kontaktního zateplovacího systému. Rovněž lze použít vhodně upravené povrchy tepelně
izolačních omítek. Podklady musí být pevné a soudržné s pevností v tahu
min. 0,25 MPa. Nesoudržné podkladní omítky je nutno odstranit a nahradit novým materiálem. Aplikovat na objemově nestabilní a jiné
nestandardní podklady bez vhodné předchozí úpravy není doporučeno.

(včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného prove-dení
– napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba
počítat s dlouhou dobou zasychání a tím možnosti poškození deštěm či
mrazem i po několika dnech.

Nářadí
Hladítko nerezové, hladítko plastové, lžíce, vědro, míchačka, vrtačka,
Unimixer – míchadlo k vrtačce.

Čištění
Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou,
stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci
se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čiš-tění nářadí.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

CE parametry
Referenční norma: EN 998-1
Rok: 05
Saint-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnější omítku (GP)
pro venkovní použití

Podkladní nátěr
K penetraci se používá weber.pas podklad UNI – v osmi základních odstínech. Penetrace je nutná z hlediska sjednocení nasákavosti podkladu
a omezení savosti.Oba tyto faktory zásadním způsobem ovlivňují finální
vzhled a funkčnost omítky.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C u bílého
odstínu a pod +8 °C u barevných odstínů. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách
podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr,
vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti

weber.min
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)
Pevnost v tlaku
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A1
W1
μ 15
0,3 N/mm2
B
0,47 W/m.K
15 cyklů
CS I

weber.min

Nejdůležitější vlastnosti
přírodní materiál
propustný pro vodní páry
probarvený
levné řešení povrchové úpravy
pracnější provádění ve srovnání
s pastovitými omítkami

Aplikace
Podklad se penetruje weber.pas podkladem UNI v osmi základních barevných odstínech. Nebo alternativně
můžete použít weber.podklad A.

Hmota se připraví vmícháním suché
směsi do menšího množství vody (vždy
několik balení najednou) pomocí UNIMIXERU – násady na vrtačku s pomalými otáčkami nebo míchačky
s nuceným mícháním. Dalším postupným přidáváním vody se hmota upraví
do konzistence vhodné k nanášení.

Dávkujeme poměr vody 6,75 l /pytel.
Poměr vody výrazným způsobem ovlivňuje barevnost omítky, proto je nutné,
aby poměr vody přidávaný do omítky
byl striktně dodržován při každé nově
míchané dávce! Poměr vody se může
výrazně měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách! Materiál
potřebný na ucelenou plochu doporučujeme smíchat dohromady ve větší
nádobě.
Připravená omítka se nanáší na penetrovaný podklad nerezovým hladítkem. Tloušťka vrstvy u rýhované
struktury je na velikost rýhovacích zrn,
u roztírané struktury na 1,5 násobek
velikosti zrn.

Přechody struktur a barev v jedné ploše
je možno vytvářet pomocí pásky (viz
strany „Problémy a řešení“).

Použití
K ochraně stavby a vytváření strukturálního povrchu při zhotovení
nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích.
Je rovněž určena pro konečnou úpravu zateplovacího systému Weber
Terranova. Možno použít i na tradiční uhlazené jádrové omítky.
Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru.
Při použití do exteriéru na omítku aplikovat egalizační nátěr.
název
weber.min:
rýhovaný 2,0 mm
weber.min:
zrnitý 1,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm

spotřeba

číslo výrobku

2,7 kg/m2

OM120R

1,8 kg/m2
2,1 kg/m2
3,1 kg/m2
4,2 kg/m2

OM110Z
OM115Z
OM120Z
OM130Z

Barevné odstíny
Barevné odstíny dle vzorkovnice weber.min.
Povrchovou úpravu doporučujeme opatřit egalizačním nátěrem.
Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem HBW
minimálně 30.

Balení
Ve 25 kg pap. obalech s úpravou proti vlhkosti, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování
6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých
skladech. Chránit před mrazem a horkem.

Systémové výrobky
název
weber.pas podklad UNI
weber.podklad A
weber.min egalizační S
weber.min egalizační A

str.
175
174
178
177

Při volbě barevného odstínu je nutno
omítku egalizovat jedním nátěrem
weber.min egalizační S nebo
weber.min egalizační A (je možno
použít jako egalizační nátěr i fasádní
nátěry weber.ton akrylát, weber.ton
silikát, weber.ton micro V, nebo
weber.rudicolor.)
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weber.pas
akrylát
akrylátová tenkovrstvá omítka

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi
akrylátové pryskyřice, připravená k přímému použití na weber.pas podklad
UNI.

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při aplikaci (nanášení) je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru
a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota
nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit
všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující
možnost správného provedení – napojování a vytvoření struktury.
Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní
vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím
možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách.

Struktura – zrnitosti
weber.pas akrylát rýhovaný:
Střednězrnný
velikost zrna
Hrubozrnný
velikost zrna

2,0 mm
3,0 mm

weber.pas akrylát zrnitý:
Zvlášť jemnozrnný velikost zrna
Jemnozrnný
velikost zrna
Střednězrnný
velikost zrna

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm

Pod omítky se natírá weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Složení
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Nářadí
Hladítko PVC, hladítko nerez, lžíce nerez, Unimixer - nástavec na vrtačku,
vrtačka s možností regulace otáček, malířská štětka a váleček, větší
plastová nádoba na míchání.

Čištění

Akrylátové pryskyřice, granuláty přírodních kamenů, vysoce hodnotné
barevné pigmenty.

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou,
stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci
se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Všeobecné požadavky pro podklad

Upozornění

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní
vrstvy tepelně izolačních kompozitních systémů.
Všechny podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté
odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky, popř. jemná
omítka musí být provedena podle norem s rovným povrchem, bez trhlin
a musí být dostatečně vyzrálá (alespoň 5 dnů).
Hrany, rohy apod. je třeba již v podkladní omítce pečlivě vyrovnat.
Tepelně izolační omítky musí být provedeny s jemně upraveným
povrchem. Při renovaci musí být podklad zbaven všech volných, lehce se
odlupujících částí omítky nebo všech zbytků nátěrů.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití akrylátové tenkovrstvé omítky
weber.pas akrylát. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití omítky s výrobcem.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
Povoluje se přidávání Urychlovače pouze v chladném období.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Použití
Ke ztvárnění barevné povrchové úpravy na jádrové omítce nebo kontaktním zateplovacím systému. K ochraně stavby a jejímu barevnému
a strukturálnímu ztvárnění při vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je rovněž určen pro konečnou
úpravu zateplovacího systému Weber Terranova. Je vhodný pro použití
do exteriéru i interiéru. V rizikových oblastech s vyšším výskytem
řas a plísní doporučujeme použít přísadu ochranného protiplísňového
prostředku V002, který na požádání přidáme při výrobě do omítky.

weber.pas akrylát

Nejdůležitější vlastnosti
vysoká vodoodpudivost
možnost zimní úpravy (urychlovač)
pastovitá probarvená omítka
snadná aplikace
široký výběr barev a struktur
omyvatelný
vysoká přilnavost k podkladu

Aplikace
Hmota se dodává připravená k přímému použití. Před použitím je nutno
hmotu promíchat ruční vrtačkou s nástavcem do homogenní konzistence.
Materiál potřebný na ucelenou plochu
doporučujeme smíchat dohromady ve
větší nádobě. Možnost ředění čistou
vodou je nutno konzultovat s vaším
technickým poradcem.

Omítka se nanáší na napenetrovaný
podklad nerezovým hladítkem na sílu
vrstvy danou velikostí zrna u rýhovaných struktur a 1,5 násobku velikosti
zrn u roztíraných struktur. Omítku je
třeba napojovat ještě před jejím
zavadnutím takzvaně „do živého“.

Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení.

název
weber.pas akrylát:
zrnitý 1,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
weber.pas akrylát:
rýhovaný 2 mm
rýhovaný 3 mm

spotřeba

číslo výrobku

1,5 kg/m2
2,5 kg/m2
3,3 kg/m2

OP110Z
OP115Z
OP120Z

2,6 kg/m2
3,5 kg/m2

OP120R
OP130R

Barevné odstíny
Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.color line.
Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW
minimálně 25.

Balení
Ve 30 kg PE obalech, 16 ks – 480 kg/paleta.
Podkladní nátěr: V 5 a 25 kg PE obalech.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do + 25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky
název
weber.pas podklad UNI

str.
175

Přechody struktur a barev v jedné
ploše je možno vytvářet pomocí pásky
(viz strany „Problémy a řešení“).

POZNÁMKA:
Při vysoké vlhkosti vzduchu a nízkých teplotách může dojít k poškození
omítky vodními srážkami i několik dní po aplikaci!
Proto v tzv. přechodovém období (jaro, zima) aplikujte weber.pas akrylát
s urychlovačem.
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weber.pas silikát
silikátová tenkovrstvá omítka

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka
vyrobená na bázi vodního skla. Je připravena k přímému použití
na weber.pas podklad UNI nebo weber.pas podklad S.

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +8 °C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.
Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad
silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného
provedení - napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.)
je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození
deštěm i po více než 8 hodinách, případně s možností tvoření barevných
odchylek odstínu po zaschnutí.

Struktura – zrnitosti
weber.pas silikát rýhovaný

velikost zrna 2,0 mm

weber.pas silikát zrnitý
Zvlášť jemnozrnný
Jemnozrnný
Střednězrnný
Hrubozrnný

velikost zrna
velikost zrna
velikost zrna
velikost zrna

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm

Pod omítky se natírá weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech
nebo silikátový podkladní nátěr weber.pas podklad S.

Hladítko PVC, hladítko nerez, lžíce nerez, Unimixer - nástavec na vrtačku,
vrtačka s možností regulace otáček, malířská štětka a váleček, větší
plastová nádoba na míchání.

Složení

Čištění

Draselné vodní sklo s malým obsahem stabilizačních pryskyřic, granulát
přírodního kameniva, vysoce hodnotné barevné pigmenty.

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou,
stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při pozdějším čištění již může zůstávat barevná skvrna. Při práci se doporučuje
mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Všeobecné požadavky pro podklad
Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené
vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky
a základní vrstvy tepelně izolačních kompozitních systémů. Všechny
podklady musí být vyzrálé (alespoň 5 dní), vyschlé, pevné bez trhlin
a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovená podkladní
omítka, popř. štuková omítka, nebo povrchy z armované mezivrstvy
musí být provedeny s rovným povrchem bez omítkových „hnízd“.
Tepelně izolační omítka terralit musí být provedena s jemně
upraveným povrchem, nebo opatřena omítkou weber.san 600. Při
renovacích musí být podklad očištěn a zbaven všech volných, lehce se
odlupujících částí omítky a zbytků nátěru. Vyspravované, popř.
obnovené plochy fasád musí tvrdostí a strukturou odpovídat staré
omítce.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití weber.pas silikát - silikátové
omítky. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití omítky s výrobcem.
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Nářadí

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +8 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Použití
K ochraně stavby a jejímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění při
vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je rovněž určena pro konečnou úpravu zateplovacího systému
Weber Terranova a také v zrnitosti 1,0 mm a 1,5 mm pro konečnou
povrchovou úpravu sanačních systémů na vlhké zdivo. Je vhodná pro
použití do exteriéru i interiéru.

weber.pas silikát

Nejdůležitější vlastnosti
vysoce prodyšná omítka
odolnější vůči bionapadení
vyšší životnost
samočistící efekt
citlivý na povětrnostní podmínky a vyzrálost podkladu
pastovitá probarvená omítka
snadná aplikace
široký výběr barev a struktur
omyvatelný
vysoká přilnavost k podkladu

Aplikace
Hmota se dodává připravená k přímému použití. Před použitím je nutno
hmotu promíchat ruční vrtačkou s nástavcem do homogenní konzistence.
Materiál potřebný na ucelenou
plochu doporučujeme smíchat dohromady ve větší nádobě. Možnost ředění
čistou vodou je nutno konzultovat
s vaším technickým poradcem.
Omítka se nanáší na napenetrovaný
podklad nerezovým hladítkem na sílu
vrstvy danou velikostí zrna u rýhovaných struktur a 1,5 násobku velikosti zrn
u roztíraných struktur. Omítku je třeba
napojovat ještě před jejím zavadnutím
takzvaně „do živého“, a doba mezi natažením a strukturováním musí být
vždy identická.
Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení.

název
weber.pas silikát:
zrnitý 1,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas silikát:
rýhovaný 2,0 mm

spotřeba

číslo výrobku

1,8 kg/m2
2,5 kg/m2
3,3 kg/m2
4,6 kg/m2

OP210Z
OP215Z
OP220Z
OP230Z

2,7 kg/m2

OP220R

weber.pas podklad UNI
weber.pas podklad S

0,18 kg/m2
0,18 kg/m2

NPU700
NPS200

Barevné odstíny
Barevné odstíny dle vzorkovnice weber.color line.
Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem HBW
minimálně 30.

Balení
Ve 30 kg PE obalech, 16 ks – 480 kg/paleta.
Podkladní nátěr: V 5 a 25 kg PE obalech.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.
Přechody struktur a barev v jedné ploše
je možno vytvářet pomocí pásky (viz
strany „Problémy a řešení“).

Systémové výrobky
název
weber.pas podklad UNI
weber.pas podklad S

str.
175
176

POZNÁMKA:
U silikátových produktů obecně je třeba vždy kalkulovat s technickou přestávkou na vyzrání podkladu minimálně dle pravidla 1 mm podkladní
omítky = 1 den přestávka.
Při aplikaci silikátových barev či omítek za nevhodných klimatických podmínek (vysoká vlhkost vzduchu, nízké teploty, vítr ...) může dojít k jejich
poškození na vzhledu i životnosti.
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weber.pas
silikon
silikonová tenkovrstvá omítka

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na silikonové bázi. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI.

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.
Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad
25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny
okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného
provedení - napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.)
je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách.

Struktura – zrnitosti
weber.pas silikon rýhovaný:
Střednězrnný
velikost zrna 2,0 mm
Hrubozrnný
velikost zrna 3,0 mm
weber.pas silikon zrnitý:
Zvlášť jemnozrnný
velikost zrna
Jemnozrnný
velikost zrna
Střednězrnný
velikost zrna
Hrubozrnný
velikost zrna

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm

Pod omítky se natírá weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Složení
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Nářadí
Hladítko PVC, hladítko nerez, lžíce nerez, Unimixer - nástavec na vrtačku,
vrtačka s možností regulace otáček, malířská štětka a váleček, větší plastová nádoba na míchání.

Čištění

Silikonová báze, granuláty přírodních kamenů, vysoce hodnotné barevné
pigmenty.

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou,
stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci
se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Všeobecné požadavky pro podklad

Upozornění

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené
vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky
a základní vrstvy tepelně izolačních kompozitních systémů.
Všechny podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté
odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky, popř. jemná
omítka musí být provedena podle norem s rovným povrchem, bez trhlin
a musí být dostatečně vyzrálá (alespoň 5 dnů).
Hrany, rohy apod. je třeba již v podkladní omítce pečlivě vyrovnat.
Tepelně izolační omítky musí být provedeny s jemně upraveným
povrchem. Při renovaci musí být podklad zbaven všech volných, lehce se
odlupujících částí omítky nebo všech zbytků nátěrů.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití silikonové tenkovrstvé omítky
weber.pas silikon. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu
konzultujte možnost použití omítky s výrobcem.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
Povoluje se přidávání Urychlovače pouze v chladném období.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Použití
Konečná povrchová úprava omítkových systémů a kontaktních zateplovacích systémů. K ochraně stavby a jejímu barevnému a strukturálnímu
ztvárnění při vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je rovněž určena pro konečnou úpravu zateplovacího
systému Weber Terranova. Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru.

weber.pas silikon

Nejdůležitější vlastnosti
omítka vysoce odolná povětrnostním vlivům
prodyšná omítka
pastovitá probarvená omítka
snadná aplikace
široký výběr barev a struktur
omyvatelný
vysoká přilnavost k podkladu
velmi hydrofobní
možnost zimní úpravy (urychlovač)

Aplikace
Hmota se dodává připravená k přímému použití. Před použitím je nutno
hmotu promíchat ruční vrtačkou
s nástavcem do homogenní konzistence. Materiál potřebný na ucelenou
plochu doporučujeme smíchat dohromady ve větší nádobě. Možnost ředění
čistou vodou je nutno konzultovat
s vaším technickým poradcem.

Omítka se nanáší na penetrovaný podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy
danou velikostí zrna u rýhovaných
struktur a 1,5 násobku velikosti zrn
u roztíraných struktur. Omítku je třeba
napojovat ještě před jejím zavadnutím
takzvaně „do živého“.

Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení.

název
weber.pas silikon:
zrnitý 1,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas silikon:
rýhovaný 2,0 mm
rýhovaný 3,0 mm

spotřeba

číslo výrobku

1,5 kg/m2
2,5 kg/m2
3,3 kg/m2
4,6 kg/m2

OP310Z
OP315Z
OP320Z
OP330Z

2,7 kg/m2
3,7 kg/m2

OP320R
OP330R

weber.pas podklad UNI

0,2 kg/m2

NPU700

Barevné odstíny
Barevné odstíny dle vzorkovnice weber.color line.
Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem HBW
minimálně 30.

Balení
Ve 30 kg PE obalech, 16 ks – 480 kg/paleta.
Podkladní nátěr: V 5 a 25 kg PE obalech.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky
Přechody struktur a barev v jedné ploše
je možno vytvářet pomocí pásky (viz
strany „Problémy a řešení“).

název
weber.pas podklad UNI

str.
175

POZNÁMKA:
Při aplikaci za nevhodných klimatických podmínek může dojít k poškození omítky na vzhledu i životnosti. Např. při vysoké vlhkosti vzduchu
během aplikace může dojít k poškození omítky vodními srážkami
i několik dní po natahování!
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weber.pas sisi
silikonsilikátová tenkovrstvá
omítka

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi
silikonových pryskyřic a vodního skla. Je připravena k přímému použití na
weber.pas podklad UNI nebo weber.pas podklad S.

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +8 °C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.
Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad
25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny
okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného
provedení - napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.)
je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození
deštěm i po více než 8 hodinách.

Struktura – zrnitosti
weber.pas sisi rýhovaný

velikost zrna 2,0 mm

weber.pas sisi zrnitý
Zvlášť jemnozrnný
Jemnozrnný
Střednězrnný
Hrubozrnný

velikost zrna
velikost zrna
velikost zrna
velikost zrna

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm

Pod omítky se natírá weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech.
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Nářadí
Hladítko PVC, hladítko nerez, lžíce nerez, Unimixer - nástavec na vrtačku,
vrtačka s možností regulace otáček, malířská štětka a váleček, větší plastová nádoba na míchání.

Složení / Technická data

Čištění

Silikonové pryskyřice, vodní sklo, granuláty přírodních kamenů, vysoce
hodnotné barevné pigmenty.
Doba zpracování
cca 20 min.

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou,
stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci
se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Všeobecné požadavky pro podklad

Upozornění

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní
vrstvy tepelně izolačních kompozitních systémů.
Všechny podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté
odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky, popř. jemná
omítka musí být provedena podle norem s rovným povrchem, bez trhlin
a musí být dostatečně vyzrálá (alespoň 5 dnů).
Hrany, rohy apod. je třeba již v podkladní omítce pečlivě vyrovnat.
Tepelně izolační omítky musí být provedeny s jemně upraveným
povrchem. Při renovaci musí být podklad zbaven všech volných, lehce se
odlupujících částí omítky nebo všech zbytků nátěrů.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití silikonsilikátové tenkovrstvé
omítky weber.pas sisi. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití omítky s výrobcem.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +8 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Použití
K ochraně stavby a jejímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění při
vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je rovněž určena pro konečnou úpravu zateplovacího systému
Weber Terranova. Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru.

weber.pas sisi

Nejdůležitější vlastnosti
výhody silikátové i silikonové omítky
odolnější vůči bionapadení
prodyšný
pastovitá probarvená omítka
snadná aplikace
široký výběr barev a struktur
omyvatelný
vysoká přilnavost k podkladu

Aplikace
Hmota se dodává připravená k přímému použití. Před použitím je nutno
hmotu promíchat ruční vrtačkou s nástavcem do homogenní konzistence.
Materiál potřebný na ucelenou plochu
doporučujeme smíchat dohromady ve
větší nádobě. Možnost ředění čistou
vodou je nutno konzultovat s vaším
technickým poradcem.
Omítka se nanáší na napenetrovaný
podklad nerezovým hladítkem na sílu
vrstvy danou velikostí zrna u rýhovaných struktur a 1,5 násobku velikosti zrn
u roztíraných struktur. Omítku je třeba
napojovat ještě před jejím zavadnutím
takzvaně „do živého“.

Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení.

název
weber.pas sisi:
zrnitý 1,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas sisi:
rýhovaný 2,0 mm

spotřeba

číslo výrobku

1,5 kg/m2
2,5 kg/m2
3,3 kg/m2
4,6 kg/m2

OP410Z
OP415Z
OP420Z
OP430Z

2,5 kg/m2

OP420R

weber.pas podklad UNI
weber.pas podklad S

0,18 kg/m2
0,18 kg/m2

NPU700
NPS200

Barevné odstíny
Barevné odstíny dle vzorkovnice weber.color line.
Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem HBW
minimálně 30.

Balení
Ve 30 kg PE obalech, 16 ks – 480 kg/paleta.
Podkladní nátěr: V 5 a 25 kg PE obalech.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky
Přechody struktur a barev v jedné
ploše je možno vytvářet pomocí pásky
(viz strany „Problémy a řešení“).

název
weber.pas podklad UNI
weber.pas podklad S

str.
175
176

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

POZNÁMKA:

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

U silikátových produktů obecně je třeba vždy kalkulovat s technickou
přestávkou na vyzrání podkladu minimálně dle pravidla 1 mm podkladní
omítky = 1 den přestávka.
Při aplikaci za nevhodných klimatických podmínek může dojít k poškození
omítky na vzhledu i životnosti. Např. při vysoké vlhkosti vzduchu během
aplikace může dojít k poškození omítky vodními srážkami i několik dní
po natahování!
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weber.pas
silikon PLUS
silikonová tenkovrstvá omítka

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi
silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI.

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.
Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad
25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny
okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného
provedení - napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.)
je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození
deštěm i po více než 8 hodinách.

Struktura – zrnitosti
weber.pas silikon plus rýhovaný:
Střednězrnný
velikost zrna 2,0 mm
Hrubozrnný
velikost zrna 3,0 mm
weber.pas silikon plus zrnitý:
Zvlášť jemnozrnný
Jemnozrnný
Střednězrnný
Hrubozrnný

velikost zrna
velikost zrna
velikost zrna
velikost zrna

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm

Hladítko PVC, hladítko nerez, lžíce nerez, Unimixer - nástavec na vrtačku,
vrtačka s možností regulace otáček, malířská štětka a váleček, větší
plastová nádoba na míchání.

Pod omítky se natírá weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Čištění

Složení

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou,
stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci
se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čiš-tění nářadí.

Silikonové pryskyřice, granuláty přírodních kamenů, vysoce hodnotné
barevné pigmenty.

Všeobecné požadavky pro podklad
Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní
vrstvy tepelně izolačních kompozitních systémů.
Všechny podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté
odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky, popř. jemná
omítka musí být provedena podle norem s rovným povrchem, bez trhlin
a musí být dostatečně vyzrálá (alespoň 5 dnů).
Hrany, rohy apod. je třeba již v podkladní omítce pečlivě vyrovnat.
Tepelně izolační omítky musí být provedeny s jemně upraveným
povrchem. Při renovaci musí být podklad zbaven všech volných, lehce se
odlupujících částí omítky nebo všech zbytků nátěrů.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití silikonové tenkovrstvé omítky
weber.pas silikon plus. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití omítky s výrobcem.
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Nářadí

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Použití
Konečná povrchová úprava omítkových systémů a kontaktních zateplovacích systémů. K ochraně stavby a jejímu barevnému a strukturálnímu
ztvárnění při vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je rovněž určena pro konečnou úpravu zateplovacího
systému Weber Terranova. Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru.

weber.pas silikon PLUS

Nejdůležitější vlastnosti
omítka vysoce odolná povětrnostním vlivům
prodyšná omítka
pastovitá probarvená omítka
snadná aplikace
široký výběr barev a struktur
omyvatelný
vysoká přilnavost k podkladu
velmi hydrofobní

Aplikace
Hmota se dodává připravená k přímému použití. Před použitím je nutno
hmotu promíchat ruční vrtačkou
s nástavcem do homogenní konzistence. Materiál potřebný na ucelenou
plochu doporučujeme smíchat dohromady ve větší nádobě. Možnost ředění
čistou vodou je nutno konzultovat
s vaším technickým poradcem.

Omítka se nanáší na penetrovaný podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy
danou velikostí zrna u rýhovaných
struktur a 1,5 násobku velikosti zrn
u roztíraných struktur. Omítku je třeba
napojovat ještě před jejím zavadnutím
takzvaně „do živého“.

Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení.

název
weber.pas silikon PLUS:
zrnitý 1,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas silikon PLUS:
rýhovaný 2,0 mm
rýhovaný 3,0 mm

spotřeba

číslo výrobku

1,5 kg/m2
2,5 kg/m2
3,3 kg/m2
4,6 kg/m2

OP510Z
OP515Z
OP520Z
OP530Z

2,7 kg/m2
3,7 kg/m2

OP520R
OP530R

weber.pas podklad UNI

0,2 kg/m2

OP530R

Barevné odstíny
Barevné odstíny dle vzorkovnice weber.color line.
Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem HBW
minimálně 30.

Balení
Ve 30 kg PE obalech, 16 ks – 480 kg/paleta.
Podkladní nátěr: V 5 a 25 kg PE obalech.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při
teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky
Přechody struktur a barev v jedné ploše
je možno vytvářet pomocí pásky (viz
strany „Problémy a řešení“).

název
weber.pas podklad UNI

str.
175

POZNÁMKA:
Při aplikaci za nevhodných klimatických podmínek může dojít k poškození omítky na vzhledu i životnosti. Např. při vysoké vlhkosti vzduchu
během aplikace může dojít k poškození omítky vodními srážkami
i několik dní po natahování!
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weber.rudicolor
fasádní nátěrová hmota

Definice výrobku

Nářadí

Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota na bázi čistě
akrylátové disperze. Je připravena k přímému použití.

Moltoprenový váleček, malířská štětka, stříkací zařízení, vrtačka
+ Unimixer.

Struktura – zrnitosti

Čištění

weber.rudicolor - hladká struktura
weber.rudicolor Z - zrnitá struktura (zrno do 0,5 mm)

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit
vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků hmoty.

Složení

Upozornění

Akrylátová disperze, minerální plniva, stabilizační přísady, vysoce
hodnotné barevné pigmenty.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Všeobecné požadavky pro podklad

Likvidace odpadů

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené
vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky
a základní vrstvy kontaktních zateplovacích systémů.
Všechny podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté
odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky, popř. jemná
omítka musí být provedena podle norem s rovným povrchem, bez trhlin
a musí být dostatečně vyzrálá (alespoň 5 dnů).
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití fasádní nátěrové hmoty
weber.rudicolor. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu
konzultujte možnost použití hmoty s výrobcem.
Připravený podklad se napustí ředěným weber.rudicolorem s vodou
v poměru 1:3, nebo weber.podkladem A s vodou v poměru 1:5 – 8, dle
savosti podkladu. Po napenetrování musí podklad vysychat 2 – 4 hodiny.

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při
provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru
a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání hmoty (teplota
nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit
všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost
správného provedení – napojování, resp. vytvoření struktury. Při
podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní
vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím
možností poškození deštěm i po více než 12 hodinách, v extrémních
případech několika dnech.
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Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

weber.rudicolor

Nejdůležitější vlastnosti
připravený k přímému použití
otěruvzdorný
možnost aplikace i jako hladký nátěr
stálý vůči zásadám a exhalacím
široký výběr odstínů
nátěrová hmota se zrnitou strukturou

Aplikace
Podklad se penetruje weber.podkladem
A ředěným 1:5 – 8 čistou vodou, nebo je
možno penetrovat weber.rudicolorem
(90) ředěným 1:3 čistou vodou.

Použití
K ochraně stavby a jejímu barevnému i strukturálnímu ztvárnění
při vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích
a renovacích. Je rovněž určena pro konečnou úpravu zateplovacího
systému Weber Terranova.
název
weber.rudicolor
weber.rudicolor Z

Weber.rudicolor se nanáší běžným
postupem fasádními válečky ve dvou
vrstvách, nanesený materiál nesmí
před napojením zavadnout (zaschnout).
První vrstva se válečkuje do kříže, či do
hvězdy, aby došlo k rovnoměrnému
roznesení hmoty po povrchu.

spotřeba
0,8 kg/m2
1,5 kg/m2

číslo výrobku
NF90+číslo odstínu
NF91+číslo odstínu

Barevné odstíny
Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.color line.

Balení
Ve 25 kg PE obalech, 16 ks – 400 kg/paleta.
V 15 kg PE obalech, 30 ks – 450 kg/paleta.
Nebarvená disperze: V 1/2/4/18 a 40 kg PE obalech.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.
Druhá vrstva se musí aplikovat pouze
vodorovně nebo svisle a pouze jedním
směrem. Do již naválečkované plochy
se nelze vracet a opětovně ji válečkem
doupravovat! Dle použitého typu válečku je možno dosáhnout rozdílných
typů struktur.

Systémové výrobky
název
fasádní čistící prostředek
weber.podklad A

str.
187
174
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weber.pas
marmolit
dekorativní omítka

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem
na bázi akrylátových pryskyřic.
Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu.

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C.
Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru
a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota
nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit
všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost
správného provedení - napojování. Při podmínkách prodlužujících
zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je
třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození
deštěm i po více než 12 hodinách, v extrémních případech i několika
dnech.

Struktura – zrnitosti
Weber. pas marmolit se dělí podle hrubosti zrna na:
jemnozrnný
MAR1
1,5 mm
střednězrnný
MAR2
3,0 mm
hrubozrnný
MAR3
5,0 mm

Složení
Syntetická pojiva na akrylátové bázi, speciálně tříděné mramorové
zrno, případně barevné písky. Lepidlo: syntetická pojiva na akrylátové
bázi, chemikálie, plniva.

Všeobecné požadavky pro podklad
Vápenocementové a cementové omítky, beton, přírodní a umělý
kámen, azbestocement atd. Nově vytvořené omítky musí být
dostatečně nosné (podle platných norem) a povrch omítek musí
být hladce upravený. Všechny podklady musí být rovné, pevné, suché,
bez prachu, trhlinek a volně oddělitelných částí. V každém případě
je potřeba podklad dokonale očistit.
U soklových ploch, zvláště tam, kde dosahuje sokl až na zem, se
doporučuje jako podklad vodotěsná cementová omítka.
Při nedostatečně izolovaných zdech a při vzlínající vlhkosti ve zdivu
se použití weber.pas marmolitu nedoporučuje. Weber.pas marmolit
není dovoleno použít na tepelně izolační a sanační omítky.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití dekorativní omítky weber.pas
marmolit. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte
možnost použití omítky s výrobcem.

Nářadí
Nerezové hladítko, nerezová špachtle, zednická lžíce nerez, malířská
štětka, váleček.
Omítku weber.pas marmolit NENÍ DOVOLENO míchat Unimixerem nástavcem vrtačky!

Čištění
Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit
vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky.
Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné
čištění nářadí.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

156

weber.pas marmolit

Nejdůležitější vlastnosti
vysoce mechanicky odolná
vodoopdpudivá
snadno udržovatelná
omyvatelná
odolná povětrnostním vlivům
odolná průmyslovým splodinám
široký výběr vzorů

Aplikace
Materiál se dodává připravený k přímému použití, pouze se před nanášením promíchá nerezovou zednickou
lžící. Míchání Unimixerem - násadou na
vrtačce není dovoleno.

Nanášíme na zaschlý weber.pas podklad UNI.
Weber.pas marmolit vyžaduje dokonale rovný a hladký podklad.

Použití
Dekorativní omítka na venkovní i vnitřní plochy, zvláště vhodná na sokly,
portály, pilíře, sloupy i na zateplovací systémy.
název
weber.pas marmolit:
jemnozrnný
střednězrnný
hrubozrnný

spotřeba

číslo výrobku

3,5 kg/m2
6,0 kg/m2
9,5 kg/m2

MAR1
MAR2
MAR3

Barevné odstíny
Spektrum barev podle vzorkovnice weber.pas marmolit.

Balení
weber.pas marmolit se nanáší nerezovým hladítkem na tloušťku asi
1,5 násobku velikosti zrn.

Ve 30 kg PE obalech, 16 ks – 480 kg/paleta.
V 15 kg PE obalech, 24 ks – 360 kg/paleta.
(vzory 0040, 0075, M074, 0077, M043, M050, M051, M058)
V 5 kg PE obalech, 96 ks – 480 kg/paleta.
(vzory 0040, 0075, M074, 0077, M043, M050, M051, M058)

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky
Vyhlazení se provádí opět nerezovým
hladítkem ihned po nanesení weber.pas
marmolitu ještě před jeho zavadnutím.
Nářadí je třeba průběžně umývat čistou
vodou.

název
weber.pas podklad UNI

str.
175

Přechody struktur a barev v jedné ploše
je možno vytvářet pomocí pásky (viz
strany „Problémy a řešení“).
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.sys PUR
pistolová montážní PUR pěna

A
K
N
I
NOV

velká vyplňovaní kapacita
objemová stabilita
Přesná aplikace pomocí pistolového systému
dobré tepelně a akusticky-izolační vlastnosti
dobrá přilnavost k většině materiálů
(ne Teflon a PE/PP)
Definice výrobku
Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna s hnacím médiem bez CFC.

Barva
Nažloutle bílá.

Složení
Polyuretanová pěnová hmota

Všeobecné požadavky pro podklad
Čistý, bez mastnot a prachu, všechny materiály kromě PE, PP a teflonu.
Před aplikací povrch rozprašovačem navlhčit, navlhčení zlepšuje
přilnavost, vytvrzování a strukturu pěny.

Podmínky pro zpracování
Použití
Montáž rámů oken a dveří, vyplňování dutin, tvorba zvukově-izolační
vrstvy, tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech, montáž
a tmelení rámů oken a dveří, vyplňování otvorů ve zdech okolo potrubí
a jiných prostupů.renovaci štukatur jako modelová hmota.
název
weber.sys PUR

spotřeba
kg/m2

číslo výrobku
KOD

Balení
V 820 ml aerosolových plechovkách se šroubovacím systémem fixace
na aplikační pistoli.

Skladování
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách
+5 °C až +25 °C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.
Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru. Chránit před mrazem
a vysokými teplotami i během přepravy.

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch
i konstrukce), doporučujeme +20 °C až +25 °C. V chladném období
doporučujeme před použitím pěnu vytemperovat na 15 °C. Temperaci
doporučujeme ve vlažné vodě, v žádném případě v blízkosti žhavých
zdrojů.

Nářadí
Aplikační pistole.

Čištění
Před vytvrzením lze pěnu odstranit Čističem PU pěny nebo acetonem,
po vytvrzení pouze mechanicky.

Aplikace
Před aplikací aerosolovou plechovku dokonale protřepejte – nejméně
30x. Podklad před aplikací navlhčete vodou, nejlépe rozprašovačem.
Spáry a mezery vypěňte z 65 %, s ohledem na následnou expanzi pěny.
Obsah plechovky vypěňujte ventilem dolů. Během aplikace pěnu občas
opakovaně protřepávejte. Pěnu nanášejte zdola směrem vzhůru.
Vypěňovaný prostor by na jednu vrstvu čerstvé pěny neměl být silnější
než 50 – 100 mm kvůli dokonalému vytvrzení. Jednotlivé vrstvy
nanesené pěny vždy znovu navlhčete rozprašovačem. Na opravy
používat stejný typ pěny.

Upozornění
Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před UV zářením nátěrem,
zalištováním nebo přetmelením (silikony, MS polymery). Máte-li obavy
z poškození povrchu rámů oken či dveří nebo okolí vypěňované spáry,
přikryjte přilehlé povrchy krycí páskou nebo folií.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
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Nejdůležitější vlastnosti

stěrková omítka
EXTRA

na savé i nesavé podklady
ideální hladký povrch
vysoká bělost
velmi dobrá zpracovatelnost
možnost překrytí drobných
nepohyblivých trhlin
Definice výrobku
Suchá, vysprávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními
přísadami.

Barva
Dodává se v bílé barvě.

Požadavky na podklad
Suchý, vyzrálý, bez tvarových změn, dostatečně únosný, zbavený všech
nečistot jako prachu, oleje, mastnoty, které mohou způsobit oddělení
vrstvy hmoty, volné části podkladu se musí odstranit.
Stěrková omítka je vhodná pro každý pevný, málo nebo zcela nesavý
podklad a to pro venkovní i vnitřní plochy. Při přípravě pod silikátové
a silikonové nátěry se doporučuje kompletní přestěrkování. Je možno
jí vyspravit i podklady s drobnými nepohyblivými trhlinami.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití stěrkové omítky EXTRA.
V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost
použití materiálu s výrobcem.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí +5 °C až +25 °C. Při
zpracování je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření,
větru a dešti.

Pokyny pro zpracování
Stěrková omítka EXTRA se rozmíchá s čistou vodou v poměru
cca 5,5 l/25 kg pytel (1 – 1,2 l/5 kg pytel) do stavu stěrkové hmoty.
Nanášení se provádí na zcela suchý podklad bez předešlého navlhčení
pomocí špachtle nebo nerezového hladítka. Stykovací plochy
a nerovnosti omítky se obrousí karborundovým brusem nebo brusným
papírem. Stěrková omítka je po vyschnutí bílá. Poměr vody se může
zásadně měnit dle povětrnostních podmínek!

Použití
Stěrková omítka slouží k vyrovnání a vyhlazení nerovností a k uzavření
trhlinek a puklin. Speciální použití špachtlovací omítky EXTRA spočívá
v přípravě podkladů pro renovace a nátěry Terranova. Velmi vhodná pro
renovaci štukatur jako modelová hmota.
název
stěrková omítka EXTRA
pro vrstvu 1 mm

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých
skladech.

CE parametry
Referenční norma: EN 998-1
Rok: 05
Saint-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnější
omítku (GP) pro venkovní použití
stěrková omítka EXTRA

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit
vodou.

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

M742

Skladování

Čištění

Likvidace odpadů

cca 1 kg/m2

Ve 2 kg a 25 kg papírových obalech.

Nerezové hladítko, nerezové špachtle.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

číslo výrobku

Balení

Použité nářadí

Upozornění

spotřeba

Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)
Pevnost v tlaku

A1
W2
μ 20
0,3 N/mm2
B
0,5 W/m.K
15 cyklů
CS IV
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Nejdůležitější vlastnosti

silikonový
podkladní
nátěr

sjednocuje a snižuje savost podkladu
zvyšuje přídržnost následného nátěru
snižuje riziko barevných odchylek
následného nátěru
minimálně ovlivňuje difuzi

Definice výrobku
Ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru.

Barva
Dodává se v základním bílém provedení.

Požadavky na podklad
Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené
vápenocementové, cementové a polymercementové malty a omítky,
tenkovrstvé šlechtěné a pastózní omítky.
Podklad musí být suchý, vyzrálý, bez tvarových změn, dostatečně
únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje, mastnoty, které
mohou způsobit oddělení vrstvy nátěru, volné části podkladu se musí
odstranit.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití silikonového podkladního
nátěru. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte
možnost použití materiálu s výrobcem.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C. Při zpracování
je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Pokyny pro zpracování

Použití
K úpravě podkladu před prováděním silikonových fasádních barev.
název
silikonový podkladní nátěr

spotřeba
cca 0,1 kg/m2

číslo výrobku
G500

Materiál se před použitím ředí v poměru 1:1 s čistou vodou. Nanáší se
malířskou štětkou nebo fasádním válečkem.

Balení

Použité nářadí

Skladování

Malířské štětce a štětky s přírodním chlupem, fasádní váleček.

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Čištění

V 1 a 10 kg PE obalech.

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit
vodou.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
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weber.ton
redis F
fasádní minerální nátěr

Definice výrobku

Nářadí

Prášková nátěrová hmota na bázi cementu.

Malířská štětka, váleček, Unimixer – násada na vrtačku, vrtačka
s regulací otáček.

Složení
Cement, vysoce hodnotné barevné pigmenty, minerální plniva
a obohacující chemické přísady.

Ředění
Ředí se čistou vodou. Poměr míchání je cca 1 hmotnostní díl prášku
weber.ton redis F s 1 dílem vody v závislosti na nasákavosti podkladu.

Všeobecné požadavky pro podklad
Minerální podklad musí být suchý, vyzrálý, pevný, nosný, čistý, zbavený
mastnot. Rozdílná struktura podkladu, který se natírá, vede k rozdílným
barevným výsledkům. Před natíráním podkladů s nestejnou savostí
a strukturou doporučujeme celoplošné přeštukování weber.san 600
– jemnou štukovou omítkou, připravenou případně s přídavkem
adhezní emulze H. Staré organické nátěry, nátěry disperzní či olejové,
se musí beze zbytku odstranit, například s pomocí odstraňovače nátěrů
E703, nejlépe v kombinaci odstraňovač nátěrů a vysokotlaká horká voda.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití nátěru weber.ton redis F.
V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost
použití nátěru s výrobcem.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při
provádění nátěru je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření,
větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání nátěru
(teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel
zvážit všechny okolnosti ovlivňující možnost správného provedení.
Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká
relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším
zasycháním a tím možností nestejné barevnosti ploch a smytí deštěm
i po více než 8 hodinách.
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POŽADUJETE-LI NA OMÍTKU SAMETOVÝ
VZHLED,
APLIKUJTE WEBER TON REDIS F

weber.ton redis F

Nejdůležitější vlastnosti
dlouhá trvanlivost
vysoká krycí schopnost
odolný vůči povětrnostním vlivům
odolný UV záření
odolný proti hnilobě a plísním
nezaměnitelný sametový vzhled

Aplikace
Práškový nátěr weber.ton redis F se
míchá s čistou vodou v poměru cca 1:1
na hustotu, která je vhodná pro natírání.

Použití
K ochraně stavby a k barevnému pojednání fasád, zvláště pak vhodný
k renovaci starých fasád. K použití i pro vnitřní plochy.
název
weber.ton redis F

Namíchaný nátěr doporučujeme
nechat odstát asi 1 hod., zlepší se tak
zpracovatelnost a kryvost nátěru, zároveň jej doporučujeme zpracovat do
6 hod. od namíchání. Zpracovávat již
namíchaný nátěr následující den je
nepřípustné.

spotřeba
0,3 kg/m

2

číslo výrobku
Y080

Balení
V 5/20 kg papírových obalech chráněných proti proniknutí vlhkosti.

Skladování
6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých
skladech. Chránit před mrazem a horkem.

Systémové výrobky
2x

Nátěr se nanáší na podklad ve dvou
vrstvách s technologickou přestávkou
cca 24 hod. mezi vrstvami.

název
weber.san 600 – jemná štuková omítka

str.
412
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weber.ton
akrylát
fasádní akrylátový nátěr

Definice výrobku

Nářadí

Weber.ton akrylát je vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové
disperze.

Malířská štětka, váleček, vhodné stříkací zařízení.

Složení

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit
vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Akrylátová disperze, minerální plniva, stabilizační přísady, vysoce
hodnotné barevné pigmenty.

Ředění
Čistou vodou.

Všeobecné požadavky pro podklad
Podklad musí být pevný nosný, suchý bez prachu a mastnot, bez
nenosných starých nátěrů. Nerovný podklad je možno vyrovnat jemnou
omítkou weber.san 600 s přídavkem adhézní emulze H706. Staré
zkřídovatělé nátěry a staré velmi rozdílně savé, případně zprašující
omítky doporučujeme jednou sytě napustit hloubkovým zpevňovačem
omítek H707. Nové omítky musí být vyschlé a vyzrálé.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití weber.ton akrylátu. V případě
pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití nátěru
s výrobcem.

Podkladní nátěr
Na penetraci podkladů před aplikací používáme ředěný roztok
weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5-8, dle savosti podkladu.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při
provádění nátěru je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření,
větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání nátěru
(teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel
zvážit všechny okolnosti ovlivňující možnost správného provedení.
Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká
relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším
zasycháním a tím možností nestejné barevnosti ploch a smytí deštěm
i po více než 12 hodinách.
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Čištění

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při
teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech
nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

weber.ton akrylát

Nejdůležitější vlastnosti
jednoduše zpracovatelný
vodoodpudivý
výborné krycí schopnosti
odolný vůči povětrnostním vlivům
odolný UV záření
široký výběr odstínů

Aplikace
Podklad se penetruje weber.podkladem A ředěným 1:8 čistou vodou.

Použití
Univerzálně použitelný nátěr k barevnému ztvárnění starých i nových
fasád. K renovaci starých fasád s disperzním podkladem a k barevnému
dokončení a egalizaci suchých minerálních omítek.
název
weber.ton akrylát
Nátěr se nanáší malířskou štětkou
nebo fasádním válečkem ve dvou
vrstvách. První vrstva se provede
nátěrem ředěným 10 % vody.

spotřeba
0,4 kg/m2

číslo výrobku
NFAKR

Barevné odstíny
Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.color line.

Balení
V 5 a 25 kg PE obalech, 600 kg/paleta.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5° C do +25 °C. Chránit před mrazem.
2x

Druhá krycí vrstva se provede nátěrem
neředěným nebo ředěným max. do
5 % vodou s technologickou přestávkou cca 24 hodin.

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

str.
174
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weber.ton
silikát
fasádní minerální nátěr

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Tekutý, minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla
k přímému použití.

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při
provádění nátěru je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření,
větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání nátěru
(teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel
zvážit všechny okolnosti ovlivňující možnost správného provedení.
Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká
relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším
zasycháním a tím možností nestejné barevnosti ploch a smytí deštěm
i po více než 8 hodinách.

Složení
Draselné vodní sklo s malým obsahem stabilizačních přísad, vysoce
hodnotné barevné pigmenty, plnivo.

Ředění
Nové minerální podklady (omítky):
Základní nátěr:
1 hmotnostní díl weber.ton silikát smíchat s 1 dílem podkladního nátěru
NPS 200 rozředěným 50 % vody.
Krycí nátěr: weber.ton silikát - nátěrem ředěným 10 % vody.
Staré minerální podklady (omítky) – renovace:
Základní nátěr: podkladní nátěr NPS 200 – podkladním nátěrem
ředěným 50 % vody.
První krycí nátěr: weber.ton silikát – nátěrem ředěným 20 % vody.
Druhý krycí nátěr: weber.ton silikát – nátěrem ředěným 10 % vody.

Všeobecné požadavky pro podklad
Minerální podklad musí být suchý, vyzrálý, pevný, nosný, čistý, zbavený
mastnot. Rozdílná struktura podkladu, který se natírá, vede k rozdílným
barevným výsledkům. Před natíráním podkladů s výrazně nestejnou
savostí a strukturou doporučujeme celoplošné přeštukování weber.san
600 – jemnou štukovou omítkou, připravenou případně s přídavkem
adhezní emulze H. Staré organické nátěry, nátěry disperzní či olejové,
se musí beze zbytku odstranit, například s pomocí odstraňovače nátěrů
E703, nejlépe v kombinaci odstraňovač nátěrů a vysokotlaká horká
voda.
Nové podklady musí být vyschlé a vyzrálé.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití fasádního minerálního nátěru
weber.ton silikát. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu
konzultujte možnost použití nátěru s výrobcem.
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Nářadí
Malířská štětka, váleček, vhodné stříkací zařízení.

Čištění
Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit
vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

weber.ton silikát

Nejdůležitější vlastnosti
vysoce propustný pro vodní páry
výborné krycí schopnosti
odolný vůči povětrnostním
vlivům a UV záření
maximálně rezistentní bio napadení
široký výběr odstínů
ideální na sanační omítky
vysoká životnost

Aplikace
Nový minerální podklad
K penetraci podkladu se použije
1 hmot. díl weber.ton silikátu s dílem
podkladního nátěru NPS200 rozředěným 50 % vody.

Krycí nátěr se provede weber.ton
silikátem ředěným 10 % vody.

Použití
K ochraně staveb a k barevnému pojednání fasád, zvláště u historických
a památkově chráněných budov. K renovaci starých fasád s minerálním
podkladem a k barevnému dokončení a egalizaci suchých minerálních
omítek. Vhodný také pro konečnou povrchovou úpravu sanačních
systémů na vlhké zdivo.
název
weber.ton silikát
na hladký povrch
na hrubý povrch

spotřeba

číslo výrobku
NFS200

0,4 kg/m2
0,65 kg/m2

Barevné odstíny
Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.color line.

Balení
Weber.ton silikát v 5 a 25 kg PE obalech, 600 kg/paleta.
Weber.podklad S v 10 a 25 kg PE obalech.

Starý minerální podklad

Skladování
K penetraci podkladu se použije
weber.podklad S ředěný 1:1 čistou
vodou.

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky
název
weber.pas podklad S

str.
176

První vrstva se provádí malířskou štětkou nebo fasádním válečkem nátěrem
ředěným 20 % vody.

Druhý krycí nátěr se provádí po technologické přestávce cca 24 hod. nátěrem
ředěným 10 % čistou vodou.

Upozornění
Silikátové barvy obecně vyžadují striktní respektování podmínek zpracování – zejména stav podkladu a povětrnost!
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weber.ton bio
fasádní nátěr se zvýšenou
odolností proti plísním
a řasám

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Weber.ton bio je vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem
biocidního prostředku.

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při
provádění nátěru je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření,
větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání nátěru
(teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel
zvážit všechny okolnosti ovlivňující možnost správného provedení.
Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká
relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším
zasycháním a tím možností nestejné barevnosti ploch a smytí deštěm
i po více než 12 hodinách.

Složení
Vysoký obsah biocidního prostředku, akrylátová disperze,
minerální plniva, stabilizační přísady, vysoce hodnotné barevné
pigmenty.

Ředění
Čistou vodou.

Všeobecné požadavky pro podklad
Před aplikací nátěru je nutné odstranění bionapadení (řas, plísní,
mechů...) pomocí odstraňovače řas mechů a lišejníků V003. Běžným
podkladem jsou především původní pevné povrchy fasád upravené
nátěry nebo tenkovrstvými omítkami, kde slouží při renovaci fasád
k jejich barevnému ztvárnění při současném zvýšení odolnosti povrchu
proti mikroorganizmům. Podklad musí být pevný nosný, suchý bez
prachu a mastnot, bez nenosných starých nátěrů. Nerovný podklad je
možno vyrovnat jemnou omítkou weber.san 600 s přídavkem adhézní
emulze H706. Staré zkřídovatělé nátěry a staré velmi rozdílně savé,
případně zprašující omítky doporučujeme jednou sytě napustit
hloubkovým zpevňovačem omítek H707. Nové omítky musí být vyschlé
a vyzrálé.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití weber.ton bio. V případě
pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití nátěru
s výrobcem.

Podkladní nátěr
Na penetraci podkladů před aplikací používáme ředěný roztok
weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5-8, dle savosti podkladu.
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Nářadí
Malířská štětka, váleček, vhodné stříkací zařízení.

Čištění
Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit
vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

weber.ton bio

Nejdůležitější vlastnosti
vysoká odolnost proti mikroorganizmům
vodoodpudivý
výborné krycí schopnosti
odolný vůči povětrnostním vlivům
odolný UV záření
široký výběr odstínů

Aplikace
Podklad se penetruje weber.podkladem
A ředěným 1:8 čistou vodou.

Použití
Nátěr určený především k barevnému ztvárnění starších i nových fasád
s požadavkem na zvýšenou odolnost fasády proti mikroorganizmům.
Při renovaci fasád napadených mikroorganizmy.
název
weber.ton bio
Nátěr se nanáší malířskou štětkou
nebo fasádním válečkem ve dvou
vrstvách. První vrstva se provede
nátěrem ředěným 10 % vody.

spotřeba
0,4 kg/m2

číslo výrobku
NFB

Barevné odstíny
Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.color line.

Balení
Ve 25 kg PE obalech, 16 ks – 400 kg/paleta.

Skladování
2x

Druhá krycí vrstva se provede nátěrem
neředěným
nebo
ředěným
max. do 5 % vodou s technologickou
přestávkou cca 24 hodin.

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky
název
weber.podklad A
odstraňovače řas mechů a lišejníků V003

str.
174
185
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weber.ton
purosil
fasádní minerální nátěr

Definice výrobku

Nářadí

Tekutý, minerální nátěr na bázi draselného vodního skla.

Malířská štětka, váleček.

Složení

Čištění

Draselné vodní sklo s malým obsahem stabilizačních přísad, vodu odpuzující přísady, vysoce hodnotné barevné pigmenty, plnivo.

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou,
stejně jako všechny zabudované části fasády ušpiněné nátěrem při provádění.

Ředění
Silikátové ředidlo V710.
Mísící poměr:
Základní nátěr – při málo nasákavých plochách 2,5 dílů silikátového
nátěru a 1 díl ředidla, obecně 3 díly silikátového nátěru a 1 díl ředidla.
Krycí nátěr – 3 díly silikátového nátěru a 1 díl ředidla.

Všeobecné požadavky pro podklad
Minerální podklad musí být suchý, vyzrálý, pevný, nosný, čistý, zbavený
mastnot. Rozdílná struktura podkladu, který se natírá, vede k rozdílným
barevným výsledkům. Před natíráním podkladů s výrazně nestejnou
savostí a strukturou doporučujeme celoplošné přeštukování weber.san
600 – jemnou štukovou omítkou, připravenou případně s přídavkem
adhezní emulze H. Staré organické nátěry, nátěry disperzní či olejové, se
musí beze zbytku odstranit, například s pomocí odstraňovače nátěrů
E703, nejlépe v kombinaci odstraňovač nátěrů a vysokotlaká horká voda.
Staré, různě savé nebo lehce sprašující omítky či ne zcela odstranitelné
vápenné nátěry je nutno jednou řádně natřít fluatem (penetrační nátěr).
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití weber.ton purosilu. V případě
pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití nátěru
s výrobcem.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění nátěru je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru
a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání nátěru (teplota
nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit
všechny okolnosti ovlivňující možnost správného provedení.
Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká rela-tivní
vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím
možností nestejné barevnosti ploch a smytí deštěm i po více
než 8 hodinách.
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Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

weber.ton purosil

Nejdůležitější vlastnosti
vysoce propustný pro vodní páry
výborné krycí schopnosti
odolný vůči povětrnostním vlivům
odolný UV záření
maximálně resistentní bio napadení
široký výběr odstínů

Aplikace
Starší a různě savé podklady je třeba
důkladně napenetrovat fluatem.

Použití
K ochraně staveb a k barevnému pojednání fasád, zvláště u historických
a památkově chráněných budov. Vhodný také pro konečnou povrchovou
úpravu sanačních systémů na vlhké zdivo.
název
weber.ton purosil

spotřeba
0,35 kg/m2

číslo výrobku
A100+č. barvy

Balení
Nátěr se nanáší na připravený podklad
ve dvou vrstvách. Nátěr se ředí pro
podkladní i krycí vrstvu speciálním
silikátovým ředidlem v poměru 1 díl
ředidla na 3 díly nátěru.

Ve 25 kg PE obalech, 16 ks – 400 kg/paleta.
V 5 kg PE obalech, 80 ks – 480 kg/paleta.
Silikátové ředidlo v PE obalech 2/5/25 kg.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při
teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky
název
fluat - podkladní nátěr
silikátové ředidlo V710

str.
182

Technologická přestávka mezi oběma
nátěry je minimálně 12 hodin.

Upozornění
Silikátové barvy obecně vyžadují striktní respektování podmínek zpracování – zejména stav podkladu a povětrnost!
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weber.ton
micro V
fasádní silikonový nátěr

Definice výrobku

Nářadí

Tekutý silikonový nátěr s mikrovláknem, připravený k přímému použití,
ředitelný vodou.

Malířská štětka, váleček.

Složení
Silikonová emulze, minerální plniva, speciální pigmenty.

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou,
stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky.

Ředění

Upozornění

1) Nové minerální podklady
Čistou vodou.
První vrstvu provedeme nátěrem weber.ton micro V ředěným
max. 20 % vody. Druhá, krycí vrstva, bude provedena nátěrem
weber.ton micro V ředěným max. 10 % vody.
2) Staré minerální podklady
Provést penetraci silikonovým podkladním nátěrem G500 ředěným
1:1 s čistou vodou.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Všeobecné požadavky pro podklad
Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu
a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Rozdílná struktura podkladu, který se natírá, vede k rozdílným barevným výsledkům.
Před natíráním podkladů s výrazně nestejnou savostí a strukturou doporučujeme celoplošné upravení podkladu stěrkovou omítkou EXTRA
M742, nebo stěrkovou hmotou – např. weber.therm 700. Staré organické
nátěry, nátěry disperzní či olejové, se musí beze zbytku odstranit, například s pomocí odstraňovače nátěrů E703, nejlépe v kombinaci
odstraňovač nátěrů a vysokotlaká horká voda.
Nové podklady musí být vyschlé a vyzrálé.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití silikonového nátěru weber.ton
micro V. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití nátěru s výrobcem.

Podmínky pro zpracování
Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při omítání
je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.
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Čištění

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

weber.ton micro V

Nejdůležitější vlastnosti
propustný pro vodní páry
výborné krycí schopnosti
odolný vůči povětrnostním vlivům
odolný UV záření
velmi pružný
široký výběr odstínů
výhody silikátové i disperzní barvy

Aplikace
Nové minerální podklady
První vrstvu provedeme nátěrem
weber.ton micro V ředěným max. 20 %
čisté vody.

Použití
K ochraně staveb a k barevnému pojednání fasád, při rekonstrukcích
a novostavbách, jako povrchová úprava podkladních omítek, betonů a pro
použití na staré vápenné nátěry a tenkovrstvé omítky.
název
weber.ton micro V

Druhá, krycí vrstva, bude provedena
nátěrem weber.ton micro V, ředěným
max. 10 % vody.

spotřeba
0,40 kg/m2

číslo výrobku
NFSON + č.b.

Barevné odstíny
Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.color line.

Balení
V 5 a 25 kg PE obalech, 600 kg/paleta.
Silikonový podkladní nátěr v 10 kg PE obalech.
Technologická přestávka mezi oběma
nátěry je minimálně 12 hodin.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky
název
silikonový podkladní nátěr

str.
161

Staré minerální podklady
Starší minerální podklady je třeba
důkladně napenetrovat silikonovým
podkladním nátěrem G500 ředěným
1:1 s čistou vodou.

Nátěr se nanáší na připravený podklad
ve dvou vrstvách. První nátěr se ředí
s 20 % čisté vody. Druhý, krycí nátěr, se
ředí 10 % čisté vody.

Technologická přestávka mezi oběma
nátěry je minimálně 12 hodin.
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.podklad A

sjednocuje a snižuje savost podkladu
zvyšuje přídržnost povrchových úprav
prodlužuje zpracovatelnost následné
povrchové úpravy
snižuje riziko barevných odchylek
následné povrchové úpravy
rychle zasychá
minimální spotřeba = ekonomická

Definice výrobku
Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení
savosti podkladu.

Barva
Dodává se v tekuté konzistenci v mléčném zabarvení, po aplikaci
a vyschnutí je transparentní.

Požadavky na podklad

Použití
K úpravě podkladu před prováděním povrchových úprav ze šlechtěné
omítky tevamin rustikal a dekorativní omítky weber.pas marmolit
jemné a střední zrnitosti.
název
weber.podklad A
- pro 1 vrstvu

spotřeba

číslo výrobku

cca 0,03 kg/m2

NPA100

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené
vápenné, vápenocementové, cementové a polymercementové malty,
omítky a stěrkové vrstvy ETICS.
Podklad musí být suchý, vyzrálý (alespoň 5 dnů), bez tvarových změn,
dostatečně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje, mastnoty,
které mohou způsobit oddělení vrstvy nátěru, volné části podkladu se
musí odstranit.
Všechny objemově nestabilní podklady, podklady obsahující organické
součásti (např. dřevovláknité desky apod.) a jiné nestandardní podklady
je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití weber.podkladu A. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití
materiálu s výrobcem.

Podmínky pro zpracování

V 1 kg, 2 kg, 4 kg, 18 kg a 40 kg PE obalech.

Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C. Při nanášení
je nutné se vyvarovat aplikaci při přímém slunečním záření, větru a dešti.
Při rychlém vysychání může dojít k nanesení nestejných množství podkladního nátěru v ploše.

Skladování

Pokyny pro zpracování

V neotevřeném původním obalu při teplotě +5 °C až +25 °C, chránit
před vyschnutím. NESMÍ ZMRZNOUT!!! Záruka při dodržení podmínek
skladování 12 měsíců.

Materiál před penetrací se ředí čistou vodou v poměru 1:5 – 1:10 dle
savosti podkladu. Nanáší se štětcem nebo válečkem. Na velmi savé podklady doporučujeme materiál ředit ve vyšším poměru a nanášet
ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu provádět až po dokonalém vyschnutí
předchozí vrstvy.

Balení

Použité nářadí
Štětce a štětky s přírodním chlupem, fasádní váleček.

Čištění
Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit
vodou.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.
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Nejdůležitější vlastnosti
sjednocuje a snižuje savost podkladu
zvyšuje přídržnost povrchových úprav
prodlužuje zpracovatelnost následné
povrchové úpravy
barevně předpřipraví podklad zvláště
pro rýhované struktury
snižuje riziko barevných odchylek
následné povrchové úpravy

weber.pas
podklad UNI

Definice výrobku
Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav
k podkladu, ke snížení savosti podkladu.

Barva
Dodává se v osmi základních barevných odstínech:
Bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U) a nové odstíny hnědý (H), modrý (M), oranžový (O).

Požadavky na podklad
Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené
vápenné, vápenocementové, cementové a polymercementové malty,
omítky a stěrkové vrstvy kontaktních zateplovacích systémů.
Podklad musí být suchý, vyzrálý (alespoň 5 dnů), bez tvarových změn,
dostatečně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje,
mastnoty, které mohou způsobit oddělení vrstvy nátěru, volné části
podkladu se musí odstranit.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití weber.pas podkladu UNI.
V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost
použití materiálu s výrobcem.

Použití
K úpravě podkladu před prováděním povrchových úprav z tenkovrstvých omítek.
název
weber.pas podklad UNI

spotřeba
číslo výrobku
0,18 kg/m2 jedna vrstva NPU700

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C. Při zpracování je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Pokyny pro zpracování
Materiál se dodává připravený k přímému použití. Nanáší se štětcem
nebo válečkem.

Použité nářadí

Balení
V 1 kg, 5 kg a 25 kg PE obalech.

Skladování
V neotevřeném původním obalu při teplotě +5 °C až +25 °C, chránit
před vyschnutím. NESMÍ ZMRZNOUT!!! Záruka při dodržení podmínek
skladování 12 měsíců.

Štětce a štětky s přírodním chlupem, fasádní váleček.

Čištění
Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit
vodou.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

175

Nejdůležitější vlastnosti

weber.pas
podklad S
podkladní silikátový nátěr

prodyšnost
sjednocuje a snižuje savost podkladu
zvyšuje přídržnost povrchových úprav
prodlužuje zpracovatelnost následné
povrchové úpravy
rychle zasychá
minimální spotřeba

Definice výrobku
Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke sníženi savosti a sjednocení pod silikátové a silikonsilikátové
tenkovrstvé omítky.

Barva
Dodává se v základním bílém provedení. Po aplikaci a vyschnutí je
transparentní.

Požadavky na podklad

Použití
K úpravě podkladu před použitím silikátové omítky weber.pas silikát
a weber.pas sisi.
název
weber. pas podklad S

spotřeba
0,1 kg/m2 jedna vrstva

číslo výrobku
NPS200

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené
vápenné, vápenocementové, cementové a polymercementové malty,
omítky a stěrkové vrstvy kontaktních zateplovacích systémů.
Podklad musí být suchý, vyzrálý (alespoň 5 dnů), bez tvarových změn,
dostatečně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje,
mastnoty, které mohou způsobit oddělení vrstvy nátěru, volné části
podkladu se musí odstranit.
Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba
posoudit z hlediska vhodnosti použití weber.pas podklad S. V případě
pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití
materiálu s výrobcem.

Podmínky pro zpracování
V 1 kg, 5 kg a 25 kg PE obalech.

Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C. Při
zpracování je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru
a dešti.

Skladování

Pokyny pro zpracování

V neotevřeném původním obalu při teplotě +5 °C až +25 °C, chránit
před vyschnutím. NESMÍ ZMRZNOUT!!! Záruka při dodržení podmínek
skladování 12 měsíců.

Materiál se před aplikací ředí čistou vodou v poměru 1:1. Nanáší se
štětcem nebo válečkem.

Balení

Použité nářadí
Štětce a štětky s přírodním chlupem, fasádní váleček.

Čištění
Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit
vodou.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.min
egalizační AKR

k egalizaci minerálních omítek
ochrana před působením
povětrnostních vlivů
k barevnému sladění bílých
nebo barevných omítek

akrylátový egalizační nátěr

Definice výrobku
Vodou ředitelný egalizační nátěr na bázi akrylátové disperze.

Barva
Dle vzorníku Weber Terranova.

Požadavky pro podklad
Podklad musí být pevný, nosný, suchý bez prachu a mastnot,
bez nenosných starých nátěrů.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C.
Při provádění nátěru je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu
záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání
nátěru (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí
zpracovatel zvážit všechny okolnosti ovlivňující možnost správného
provedení. Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty,
vysoká relativní vlhkost vzduch apod.) je třeba počítat s pomalejším
zasycháním a tím možností nestejné barevnosti ploch a smytí deštěm
i po více než 12-ti hodinách.

Pokyny pro zpracování
Připravené podklady se přímo natírají egalizačním nátěrem.
Nátěr se může nanášet štětkou, válcem nebo i stříkat.
Nanáší se:
a) ve dvou vrstvách: - bílý podklad – první nátěr do 10 % vody
- druhý nátěr max. 5 % vody
b) v jedné vrstvě - barevný podklad – max. 10 % vody

Použití
Nátěr určený k egalizaci minerálních omítek – ochrana před působením
povětrnostních vlivů a barevnému sladění bílých nebo barevných
omítek.
název
weber.min egalizační AKR

spotřeba
0,25 – 0,45 kg/m2

číslo výrobku
NEG1A

Barevné odstíny
Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.color line.

Použité nářadí

Balení

Malířská štětka, váleček, vhodné stříkací zařízení.

V 5 a 25 kg PE obalech, 80 ks nebo 16 ks/paleta.

Čištění

Skladování

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit
vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních
obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.min
egalizační SIL
silikátový egalizační nátěr

k egalizaci minerálních omítek
ochrana před působením
povětrnostních vlivů
k barevnému sladění bílých
nebo barevných omítek

Definice výrobku
Vodou ředitelný egalizační nátěr na bázi draselného vodního skla.

Barva
Dle vzorníku Weber Terranova.

Požadavky pro podklad
Podklad musí být pevný, nosný, suchý bez prachu a mastnot, bez
nenosných starých nátěrů.

Podmínky pro zpracování

Použití
Nátěr určený k egalizaci minerálních omítek – ochrana před působením
povětrnostních vlivů a barevnému sladění bílých nebo barevných
omítek.
název
weber.min egalizační S

spotřeba
0,25 – 0,45 kg/m2

číslo výrobku
NEG2S

Barevné odstíny
Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.color line.

Balení
V 5 a 25 kg PE obalech.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při
provádění nátěru je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření,
větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání nátěru
(teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel
zvážit všechny okolnosti ovlivňující možnost správného provedení.
Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní
vlhkost vzduch apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím
možností nestejné barevnosti ploch a smytí deštěm i po více než 12-ti
hodinách.

Pokyny pro zpracování
Připravený podklad se přímo natírá egalizačním nátěrem.
Nátěr se může nanášet štětkou, válcem nebo i stříkat.
Nanáší se:
a) ve dvou vrstvách: - bílý podklad – první nátěr do 20 % vody
- druhý nátěr max. do 10 % vody
b) v jedné vrstvě - barevný podklad – max. do 20 % vody
Pozn.: Před natíráním je nutné respektovat technologickou přestávku
pro silikátové nátěry 1 mm podkl. omítky = 1 den pauza.

Použité nářadí
Malířská štětka, váleček, vhodné stříkací zařízení.

Čištění
Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit
vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.
Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech
nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

178

Dekorativní profily z polystyrenového jádra z vnější strany
potažené základní vrstvou, vytvořenou ze stěrkové hmoty
a skleněné síťoviny, nebo ze speciální pružné disperzní
omítky. Dodávají se v délkách 1; 1,5 a 2 m a je možno
vyrobit i jiné tvary profilů. Profily se připevňují lepicí
hmotou weber.therm elastik a terra. Jako povrchové
úpravy je možno použít fasádní nátěry Weber Terranova.

Profil

číslo výrobku

Profil

fasádní
dekorační profily
se základní vrstvou vytvořenou
ze stěrkové hmoty a skleněné síťoviny

číslo výrobku

8019

30 ks
a2m

16 ks
a2m

8011

8018

30 ks
a2m

10 ks
a2m

8014

8023

10 ks
a2m

10 ks
a2m

8046

8022

10 ks
a2m

30 ks
a2m

8024

8021

16 ks
a2m

10 ks
a2m

8005

8003

10 ks
a2m

10 ks
a2m

Možno dodat i atypický tvar

8010
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Fasádní
dekorační profily
se speciální, pružnou,
disperzní omítkou

Polystyrenové
jádro

Speciální pružná
disperzní omítka

Možno dodat i atypický tvar

Profil

180

číslo
výrobku Profil

číslo
výrobku Profil

číslo
výrobku

PP 2001
Patrapety,
klenbové
pásky

RP 1001
Rámové
profily
dveří
a oken

RP 1006
Rámové
profily
dveří
a oken

PP 2002

RP 1003

RP 1007

PP 2003

RP 1004

RP 1008

PP 2005

RP 1005

RP 1009

Fasádní
dekorační profily

Nadokenní římsy

se speciální, pružnou,
disperzní omítkou

Profil

číslo
výrobku Profil

číslo
výrobku Profil

číslo
výrobku

RP 2006
Rámové
profily
dveří
a oken

BK1 / BK2
Bosovaný
kámen

RP 1014

RP 2007

BK 5003

RP 1019

RP 2008

BK 5003

K 4003
Klenák

RP 2009

K 4003
Klenák

Možno dodat i atypický tvar

RP 1013
Rámové
profily
dveří
a oken

181

Nejdůležitější vlastnosti
neutralizuje podklad
sjednocuje savost podkladu
minimálně ovlivňuje difuzi
zvyšuje přilnavost následného nátěru
snižuje riziko tvoření barevných skvrn
připraven k přímému použití

fluat

Definice výrobku
Tekutý roztok draselných silikátů k sjednocení a neutralizaci
nestejnoměrně savých a čerstvých omítkových povrchů.

Barva
Výrobek je bezbarvý, po aplikaci transparentní.

Požadavky na podklad
Minerální podklad musí být vyzrálý, pevný, nosný, čistý a suchý. Povrch
omítky musí být prostý všech volných, lehce se odlupujících zbytků
nátěrů a pečlivě očištěný. Obnovené části omítek musí být přizpůsobeny strukturou a tvrdostí původní omítce, aby po provedení nátěrů
nedocházelo k stínování (skvrny v nátěru) vlivem různých světelných
reflexů.
Nové omítky musí být vyzrálé a vyschlé.

Použití

Podmínky pro zpracování

Prostředek slouží k přípravě povrchů omítek před natěračskými
pracemi a poskytuje doplňující ochranu před agresivními
atmosférickými vlivy. Neutralizuje čerstvé, ještě alkalické vápenné
a cementové omítky a sjednocuje nerovnoměrně savé podklady.

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování
je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

název
fluat

spotřeba
0,2 kg/m2

číslo výrobku
H713

Balení
V 10 kg PE obalech.

Skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních
obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Pokyny pro zpracování
Před nanášením fluatem musí být všechny povrchy, které se nebudou
natírat, zakryty, jako např. okenní rámy, oplechování a jiné vestavěné
části. Fluat se nanáší na připravený podklad, jedenkrát sytě, neředěný
pomocí štětce nebo válečku.

Použité nářadí
Malířská štětka nebo váleček.

Čištění
Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit
vodou.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
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Nejdůležitější vlastnosti
zvyšuje přilnavost nanášené omítky
k opravě starých štukových omítek
zvyšuje plasticitu směsi
přidáním do směsi zamezí prasklinám
ve štuku

adhezní
emulze H

Definice výrobku
Emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem.

Poměr míchání
Adhezní emulze H se používá jako přísada do záměsové vody. Při
vápenných a vápenocementových maltách a při průmyslově vyráběné
jemné omítce – suché maltě je poměr míchání emulze H s vodou 1:5,
max. 1:10. Na výrobu tuhé plastické malty na opravy s cementem jako
s pojivem (cementová malta) je poměr míchání 1:3.

Složení
Syntetická disperze, přísady.

Všeobecné požadavky pro podklad
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený všech uvolněných, snadno se
odlupujících částí starých omítek a zbytků nátěrů a důkladně očištěn
vodou.

Pracovní postup
Podklad zbavíme všech volných, lehko se odlupujících zbytků malty,
nebo nátěrů a důkladně očistíme vodou. Takto připravenou plochu
navlhčíme vodou, nebo vodou s emulzí H v poměru 1:5. Potom
se nanáší malta na opravy obvyklým, řemeslným způsobem,
bezpodmínečně na navlhčený podklad. Emulze H se může přidávat
i do štukové omítky – weber.san 600. Tímto způsobem upravená malta
je hlavně vhodná na opravy starých štuků. Nanesenou vrstvu musíme
chránit před rychlým vyschnutím. Malty se mohou obvyklým
řemeslným způsobem roztírat i zahlazovat.

Použití
Na přípravu malty na opravy fasád, do maltovin cementových
i vápenocementových. Použitím emulze H se podstatně zlepší
přilnavost malty. Dosáhne se trvalého spojení staré a nové omítky.
Malta s přidanou emulzí nevytváří trhliny ani při hrubších vrstvách.
Příznivě ovlivňuje její zpracovatelnost.
název
adhezní emulze H

spotřeba
číslo výrobku
4 kg/40 kg pytel om.
H716

Podmínky pro zpracování

Balení

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při natírání
je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

V 5 kg nebo 20 kg PE obalech, 64 ks nebo 12 ks/paleta.

Nářadí

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Štětka, plastové vědro.

Skladování

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
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Nejdůležitější vlastnosti

hloubkový
zpevňovač
omítek

zpevňuje hloubkově staré omítky
odstraní křídování povrchu
snižuje nasákavost
neutralizuje podklad pod nátěry
a omítky

Definice výrobku
Prostředek ke zpevnění stávajících omítek a současnému snížení jejich
nasákavosti. Zpevňovač omítek je tekutý, rozpouštědlo obsahující
podkladní prostředek, který má vlastnost pronikat hluboko
do podkladu. Podklad se stává vazným a únosným pro fasádní nátěry,
jako např. weber.ton redis F, weber.ton akrylát a weber.rudicolor nebo
tenkovrstvé omítky Weber Terranova.

Složení
Umělá pryskyřice rozpuštěná v organických rozpouštědlech.

Všeobecné požadavky pro podklad
Všechny podklady musí být vyzrálé, suché, bez trhlin a prachu.
Na povrchu pískující omítky nebo křídující nátěry je vhodné před další
úpravou okartáčovat.

Použití

Podmínky pro zpracování

K ochraně stavby a jejímu dalšímu barevnému a strukturálnímu
ztvárnění. Vhodný zvláště při rekonstrukci, modernizaci a renovaci
fasád. Povrchově savé omítky, rovněž tak staré, pevné.
Je vhodný i pro zpevnění pískujících interierových omítek.

Zpevňovač se nanáší nezředěný pomocí malířské štětky. U silně savých
nebo silně pískujících podkladů je vhodné provést druhý nátěr jěště
před zaschnutím první vrstvy. Doba schnutí je cca 12 hodin. Teplota
okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C.

název
hloubkový zpevňovač omítek

spotřeba
cca 0,3 l/m2

číslo výrobku
H707

Nářadí
Štětka, plastové vědro.

Upozornění
Balení
V 5 lit. PE obalech, 64 ks - 320 litrů/ paleta.

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
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Nejdůležitější vlastnosti
ošetřuje napadené omítky
odstraní nežádoucí mikroorganizmy
jednoduché zpracování

odstraňovač
řas, mechů
a lišejníků

Definice výrobku
Biologický roztok k čištění a ochraně proti řasám, plísňovým houbám,
mechům a lišejníkům.

Složení
Konternární složení amonia a aldehydů.

Pokyny pro zpracování
Silné znečištění, řasy, mechy apod. je třeba nejdříve odstranit
mechanicky, např. kartáči. Podle síly a tloušťky napadení je třeba natřít
suchou plochu koncentrovaným roztokem, nebo až se čtyřmi díly váhy
vody zředit a důkladně natřit stětkou. Doporučujeme opakovat postup
po cca 24 hodinách. Po delší době působení (min. 24 hodin) je třeba
ošetřovanou plochu důkladně okartáčovat a důkladně opláchnout
čistou vodou. Při použití odstraňovače jako desinfekčního roztoku se
odstraňovač nanáší zředěný v poměru 1:4 s vodou. Roztok může být
také nanášen nástřikem stříkačkou. Po osušení zpracovaného základu
může být bez dalších příprav proveden nátěr, popř. může být nanášena
další vrstva omítky. Odstraňovač v použité koncentraci podle návodu je
nepoživatelný, ale není jedovatý. Po práci si řádně umyjte ruce.

Použití
Na zdivo, fasády, omítky, beton, pískovec, přírodní kámen, vnitřní zdi
atd. Odstraňovač řas je roztok k hloubkovému čištění a ochranný
prostředek trvale působící proti řasám, plísňovým houbám, mechům
a lišejníkům. Velká hloubka proniknutí způsobuje, že nejenom vrchní
plocha, nýbrž i podklad patřičné spáry je důkladně ošetřen a zastavuje
další růst těchto rostlinných škůdců.

název
odstraňovač

spotřeba
cca 0,25 kg/m2

číslo výrobku
V003

Nářadí
Kartáč na čištění, malířská štětka, přístroj na stříkání.

Upozornění

Balení
V 5 a 20 kg PE obalech.

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Skladování

Likvidace odpadů

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při
teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem. Podrobnější
informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

Používejte boicidní přípravky vždy bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
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odstraňovač
starých
nátěrů

důkladné očištění podkladu
lehce zpracovatelný
šetrný k životnímu prostředí
biologicky odbouratelná směs

Definice výrobku
Odstraňovač starých nátěrů slouží k očištění fasád od starých
povrchových úprav.

Složení
Rozpouštědla a přísady pomocných látek.

Pokyny na zpracování

Použití
Pro dokonalé odstranění disperzních nátěrů, latexů, akrylátů, omítek se
syntetickým disperzním pojivem a olejových nátěrů z omítkových fasád
nebo fasád z přírodních kamenů apod.
Rozpouští barvy bez agresivních účinků. Prostředek je biologicky
odbouratelná směs dokonale a hluboko působících rozpouštědel.
S vodou vytváří emulzní roztoky, které neobsahují chlorové uhlovodíky.
název
odstraňovač starých nátěrů

spotřeba
0,4 kg/m2

číslo výrobku
E703

Balení
V 5 kg nebo 25 kg plech. obalech, 200 kg nebo 150 kg/paleta.

Skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

Optimální dobu působení odstraňovače doporučujeme vyzkoušet
zkušebním nátěrem. Je závislá na druhu, síle a stáří odstraňovaného
nátěru, na vlastnostech podkladu. Prostředek se nanese na
odstraňovaný nátěr hustě a v rovnoměrné vrstvě jemným štětcem
s přírodním vlasem, popř. válečkem směrem zdola nahoru. Před
nanášením odstraňovač zamícháme. Špachtlí čas od času zkusíme,
do jaké míry je nátěr rozpuštěný, jedno až dvouvrstvé disperzní nátěry
jsou většinou rozměklé po 2 až 4 hodinách. Na vícevrstvé nátěry, stejně
jako na disperzní a syntetické omítky apod. působí odstraňovač
pomaleji. Když odstraňovač zavadne na vrstvě bez toho, aby ji dokonale
rozpustil až do hloubky, povrch jemně navlhčíme nebo postříkáme
vodou. Optimální teplota při působení je +20 °C. Čím nižší je teplota
vzduchu, tím je doba působení delší. Vyšší teploty urychlují účinky
odstraňovače, ale na druhé straně zkracují dobu, po kterou je
odstraňovač účinný. Před odstraňováním nátěrů pomocí páry plochu
předem nevlhčíme. Nátěr odstraníme vždy směrem shora dolů. Paprsek
páry směřujeme vždy směrem od neočištěné k již očištěné ploše.
Optimální teplota páry je 70 – 90 °C a tlak cca 80 – 100 barů. Snadněji
rozpustitelné disperzní nátěry je možné odstraňovat i studenou
tlakovou vodou. Vnitřní nátěry doporučujeme odstranit špachtlí, stěny
umýt mokrou houbou. Dřevo doporučujeme čistit vodou a kartáčem.

Zvláštní upozornění
Před nanášením odstraňovače nátěrů je nutné dokonale zakrýt všechny
lakované a umělohmotné plochy, omylem znečištěné plochy je třeba
rychle umýt vodou. Odstraňovač nepůsobí na sklo a hliník. Rostliny
zakrýt fólií nebo mokrou textilií.
Pokožku a oči je třeba chránit ochrannými prostředky. Odstraňovač
nezpůsobuje okamžité dráždění pokožky, ale je třeba se vyvarovat jeho
dlouhodobých účinků na pokožku.
Při zasáhnutí očí je nutné oči okamžitě vypláchnout velkým množstvím
vody. Ruce po práci umýt a ošetřit krémem. Odstraňovač se nesmí
splachovat do kanalizační sítě.
Pozor! Zápalná teplota je 60 °C. Nesmí se stříkat na horké plochy nebo
do otevřeného ohně.

Nářadí
Štětec s vlasem z přírodních materiálů, špachtle, vysokotlaký parní
čisticí agregát.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
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fasádní čisticí
prostředek

očistí a oživí starou fasádu
připraví podklad pro další úpravu
povrchů
velmi výkonný

Definice výrobku
Čisticí prostředek v tekuté formě.

Složení
Saponát bez fosfátů.

Návod ke zpracování
Hrubé nečistoty odstranit mechanicky špachtlí, latí nebo kartáčem
a omést. Následně savé podklady sytě navlhčíme čistou vodou až potud,
pokud jsou schopné přijímat vodu. Takto zabezpečíme, že čisticí
prostředek bude působit pouze na povrchu plochy a nebude se vsakovat
do podkladu.
Podle stavu znečištění použijeme čisticí prostředek v nezředěném stavu
– např. při rezavých nebo mastných skvrnách.
V případě lehkého znečištění ředíme čisticí prostředek v poměru 1:5
až 1:10. Připravený roztok naneseme na podklad pomocí tvrdého kartáče
nebo štětky a necháme působit po dobu cca 15 minut. Při silném
znečištění je nutné roztok nechat působit opakovaně.
Prostředek je možné rovněž přimíchat do vody pro tlakové omývání.
Po ukončení čistících prací se plochy dokonale omyjí vodou.

Nářadí
Špachtle, kartáč, štětka.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů

Použití
Na odstranění běžných nečistot z fasád a vertikálních stěn staveb.
Odstraňuje rovněž ztvrdlou špínu, prach a lehké znečištění rzí.
K očištění betonu, umělého i přírodního kamene, režného zdiva,
obkladů z keramiky.
název
fasádní čisticí prostředek

spotřeba
0,2 kg/m2

číslo výrobku
E709

Balení
V 5 kg PE obalech.

Skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
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GRAFITIX® M.P. 2
permanentní nátěr pro preventivní
ochranu před graffiti

bezbarvá dvousložková vodní disperze, bez
nepříjemného zápachu
v matném provedení je ochranný film průsvitný,
v lesklém provedení je průhledný
vyznačuje se dobrou přilnavostí k porézním
i neporézním povrchům
dobře odolává nepřízni počasí
i po četných odstraněních graffiti pomocí
GRAFISOLVu, zůstává ochranný film neporušený
Definice výrobku
Permanentní ochrana proti graffiti v provedení matném a lesklém,
pro použití v exteriérech a interiérech na podkladech natřených a bez
nátěru.

Všeobecné požadavky pro podklad
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Nové
podklady musí být suché a vyzrálé. Silikátové nebo minerální podklady
je nutné nejdřív izolovat základním nátěrem GRAFITIX PRIMAIRE ROC
(nátěr v jedné vrstvě).

Aplikace
Smíchejte pryskyřici s vytvrzovačem tak, aby vznikla homogenní směs
a nechte 10 min. ustát. Takto připravenou směs použijte nejdéle
v následujících 3 hodinách. Malířskou štětkou nebo válečkem naneste
dvě vrstvy nátěru. Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se
objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.

Použití
Na fasádní nátěry, strukturované omítky, minerální podklady, nádoby
z PVC, panely dopravního značení na silnicích, jakýkoliv choulostivý
povrch, citlivý k působení rozpouštědel.
název
GRAFITIX M.P. 2

spotřeba
100 – 300 g/m2

číslo výrobku
7801

Pro dokonalé spojení první a druhé ochranné vrstvy je důležité, aby
nedošlo ke kompletní polymerizaci první vrstvy. Druhou vrstvu
nanášejte 1 – 2 hodiny po nanesení první vrstvy, tj. v době, kdy je ještě
první vrstva lepkavá.
Nátěr začne získávat své ochranné vlastnosti po 72 hodinách schnutí
a tyto vlastnosti každým dalším dnem zesilují.

Balení

Pokyny pro zpracování

Po 5 litrech (pryskyřice 4,1 l + vytvrzovač 0,9 l).

Aplikujte při teplotách od +5 °C do +25 °C, je nutné se vyvarovat
přímému slunečnímu záření a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť
po dobu 8 hodin od nanesení druhé ochranné vrstvy. Informujte se
o počasí ještě před zahájením prací.

Skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních
obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem
a vlhkem. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu
výrobku.
Poznámka: Matné nebo lesklé provedení volte podle typu povrchu,
který chcete ochránit.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

Nářadí
Váleček volte dle hrubosti podkladu jako u klasických fasádních barev.
Váleček nelze po práci vymýt, počítejte s jednorázovým použitím.

Technická data
propustnost pro vodní páru: P = 44 g.d/m2
- nehořlavý
- chraňte před mrazem
- doba použitelnosti směsi: 3 hodiny
- aplikační teplota +5 až do +25 °C
- průměrná spotřeba: 100 – 300 g/m2
- doba schnutí: 8 hodin při 20 °C
- ochrana proti graffiti: již po prvním 72 hodinách po aplikaci, každým
dalším dnem se tyto vlastnosti posilují

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
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GRAFITIX®
PRIMAIRE ROC

stabilizuje podklad
izoluje ochranný lak nebo nátěr
od původního nátěru nebo
od podkladu s graffiti

Definice výrobku
PRIMAIRE ROC je bezbarvá vodní disperze polyuretanu, která je určená
zejména pro ošetření povrchů před nanesením ochranných nátěrů
proti graffiti. Jeho použití je nutné u silikátových a minerálních
podkladů.

Všeobecné požadavky pro podklad
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Nové
podklady musí být suché a vyzrálé.

Aplikace
PRIMAIRE ROC použijte neředěný, v konzistenci dodané výrobcem.
Malířskou štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí naneste jednu vrstvu
nátěru. Nanesení dalšího nátěru: možné po 24 hodinách.

Pokyny pro zpracování
Aplikujte při teplotách od +5 °C do +25 °C, je nutné se vyvarovat
přímému slunečnímu záření a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť
po dobu 8 hodin od nanesení. Informujte se o počasí ještě před
zahájením prací.

Nářadí
Váleček volte dle hrubosti podkladu jako u klasických fasádních barev.
Ihned po použití vymýt vodou.

Použití
PRIMAIRE ROC je základní nátěr pro nátěry pro preventivní ochranu
před graffiti.
název
grafitix primaire ROC
- sil. a min. mat.

Technická data

Balení

- nehořlavý
- chraňte před mrazem
Při teplotě sušení 20 °C - odstranění prachové složky 30 minut.
Použitelný po dobu 60 minut.

V 5 nebo 20 l PET obalech.

spotřeba

číslo výrobku

100 až 150 g/m2

7804

Skladování

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních
obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.
Skladovat dle ustanovení ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny a navazujících
norem. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu
výrobku.

Likvidace odpadů

Důležité upozornění

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Protože aplikace nátěrů jsou velice početné a odlišné, ověření všech
není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující
charakter. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené
nevhodným použitím výrobku.

Upozornění

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
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GRAFITIX®
GRAFISOLV

odstraňuje graffiti způsobené spreji
nebo fixy z choulostivých povrchů
má pomalý, ale progresivní účinek
působení lze kdykoliv přerušit
pouhým setřením

odstraňovač graffiti

Definice výrobku
Definice výrobku
Pomalu a postupně rozrušuje barvu graffiti, proto při odstraňování
je možné účinek GRAFISOLVu zastavit v kterémkoliv momentu, kdy si to
uživatel přeje a snížit na minimum riziko poškození původního
povrchu. Čím rychleji se nové graffiti odstraní, tím snadnější to je.

Hlavní oblast použití

Použití
Prostředek pro odstranění následných graffiti.
název
grafitix grafisolv

spotřeba
100 – 200 g/m2

číslo výrobku
7802

Výrobek byl vyvinut speciálně pro odstranění graffiti z nátěrů pro
preventivní ochranu před graffiti.
Lze jej však použít i pro odstranění graffiti z ostatních choulostivých
povrchů, jako např.: z nátěrů fasád, karoserií vozidel, některých povrchů
z umělých hmot.
U těchto ostatních povrchů je třeba poznamenat, že odstranění graffiti
je pokaždé velice choulostivá operace. Na graffiti je třeba působit
progresivně a hlídat okamžik, kdy působení odstraňovače zastavit.
Mají-li graffiti a povrch, na kterém je, shodné nebo velice podobné
složení, odstranění graffiti je nemožné.
Postup pro odstranění graffiti doporučujeme zvolit na základě zkoušky
na malé části povrchu pokrytého graffiti. Zkoušku proveďte
následujícím způsobem: hadr navlhčete odstraňovačem, poté lehce
drhněte malou část graffiti až do úplného odstranění. Nakonec se
přesvědčte, zda podklad zůstal neporušen.

Balení

Odstranění graffity

V plechových obalech po 5 kg.

1) SPREJE A BARVY - prostředek nastříkejte na graffiti, měkkým
kartáčem kontrolujte stupeň rozrušení graffiti a po úplném rozrušení
graffiti setřete hadrem. Znovu nastříkejte Grafisolv a čistým hadrem
setřete a opláchněte čištěný povrch vodou s přísadou čisticího
prostředku.

Skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při
teplotách od +5 °C do +40 °C. Chránit před mrazem. Skladovat dle
ustanovení ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny a navazujících norem.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

2) FIX - Použijte Grafisolv jako v případě sprejů. Jsou-li po odstranění
graffiti patrné barevné stíny, použijte GRAFITIX DECOLORANT. Nechte
přípravek působit do úplného zmizení stínů. Nakonec povrch
opláchněte vodou.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
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Nejdůležitější vlastnosti
odstraní stíny po graffiti z hloubky
materiálu
nemá vliv na původní nátěry a barvy

GRAFITIX®
DECOLORANT
odbarvovač pro odstranění
stínů po graffiti

Definice výrobku
GRAFITIX DECOLORANT odstraňuje nápisy namalované inkoustem,
zvýrazňovači, propiskou, razítkovými barvami, atd. Výrobek ve formě
gelu se hodně používá pro odstranění graffiti zejména z podkladů
z kamene, cihel, mramoru, pro odbarvení nebo zesvětlení dřeva,
odbarvení mořidel nebo laků z dřevěných podkladů.
Tento výrobek NEODSTRAŇUJE původní nátěry a barvy, nemá na ně
téměř žádný vliv.

Výhody
GRAFITIX DECOLORANT umožňuje odstranit nápisy namalované fixem,
zvýrazňovači nebo propiskou z porézních nebo savých povrchů, které
byly doposud používanými postupy neodstranitelné. Dříve, jakmile se
barviva dostala do hlubších vrstev materiálů, jejich odstranění běžnými
chemickými prostředky bylo nemožné. Povrch se musel buď obrousit,
nebo se musel přemalovat barevným nátěrem. Výsledek odstranění
graffiti výše uvedenými postupy je málo estetický nebo poškozuje
původní povrch. Proto je nelze doporučit pro čištění choulostivých
povrchů ani pro odstranění graffiti z historických budov. Čištění pomocí
GRAFITIX DECOLORANT nespočívá v rozpuštění graffiti, ale v chemickém
rozložení barviv. Vynikající výsledky jsou dosahovány bez toho, aby se
povrch musel drhnout nebo brousit, proto nedochází k žádnému jeho
poškození. Přestože přípravek působí na pigmenty obsažené v graffiti,
nepůsobí na pigmenty obsažené ve většině fasádních barev a nátěrů.

Aplikace
GRAFITIX DECOLORANT lze použít přímo na graffiti, přesto doporučujeme
použít ho až po předchozím čištění rozpouštědly jako GRAFISOLV (tato rozpouštědla odstraní větší část barev tím, že je rozpustí, DECOLORANTem
se poté odstraní zbytkové pigmenty).
1) Kartáčem výhradně ze syntetického materiálu (nylonu) naneste
na povrch dostatečně silnou vrstvu výrobku.
2) Nechte přípravek působit až do úplného vymizení zbytků graffiti. V některých případech můžete nechat přípravek působit i přes noc, až do úplného vyschnutí nanesené vrstvy. V případě potřeby postup opakujte.
3) Povrch důkladně opláchněte namáčením houbou nebo tekoucí vodou. Přípravek uchovávejte v dokonale čistém stavu. Neumožněte, aby se nečistoty nebo materiály organického původu dostaly dovnitř nádoby. Raději
odlijte množství potřebné pro odstranění graffiti do plastové nádoby a kartáč namáčejte do této nádoby nikoliv do originálního balení. Víko původní
nádoby pokaždé důkladně uzavřete. Po ukončení čištění kartáč umyjte ve
vodě.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Použití
GRAFITIX® DECOLORANT je odbarvovač pro odstranění stínů po graffiti
z hloubky materiálů.
název
grafitix decolorant

spotřeba
500-700 g/m2

číslo výrobku
7803

Balení
Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití,
hmotnost 1 kg.

Skladování
4 měsíce od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před světlem. Podrobnější
informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Důležité upozornění
Protože aplikace prostředků jsou velice početné a odlišné, ověření
všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají
doporučující charakter. Výrobce nenese odpovědnost za případné
škody způsobené nevhodným použitím výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.

Technická data
- nehořlavý
- minimální doporučená teplota použití: +5 °C
- teplota skladování: 18 – 20 °C
- prudce a nebezpečně reaguje s kyselými látkami, pH = 13

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
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Nejdůležitější vlastnosti

urychlovač

umožňuje práci při nízkých teplotách
umožňuje jednoduché použití

pro weber.pas krylát,
weber.pas silikon

Definice výrobku
Přídavný komponent do akrylátové omítky weber.pas akrylát
a silikonové omítky weber.pas silikon pro práci, kdy noční teploty
mohou poklesnout na bod mrazu.

Složení
Prostředek na čpavkové bázi.

Použití

Pokyny pro zpracování

Používá se jako přísada do akrylátové omítky weber.pas akrylát a do
silikonové omítky weber.pas silikon při očekávaných poklesech teplot
po aplikaci. Umožňuje rychlejší tuhnutí omítky. V době nanášení
omítky musí být teploty nad +5 °C.
Již po 4 hodinách nanesená omítka s přídavkem urychlovače snese
teploty až -5 °C.

Těsně před aplikací omítek weber.pas akrylát a weber.pas silikon se do
kbelíku (30 kg) vmíchá jedno balení urychlovače (120 g).

Balení

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Plastové ampule o hmotnosti 120 g.
název
urychlovač

spotřeba
číslo výrobku
120 g (jedno balení)
V001
na 30 kg weber.pas akrylát
nebo na 30 kg weber.pas silikon

Skladování
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem. Podrobnější
informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
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Nářadí
Míchadlo.

Upozornění

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
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