PROBLÉM

Než začnete
malovat,
nezapomeňte...

Dokonalá příprava = úspora času

Před započetím malířských prací
nezapomeňte zakrýt podlahu zakrývací
fólií...

a olepit rámy oken...

a dveří malířskou páskou.

Nezapomeňte, že při aplikaci silikátových
barev (pojivem je draselné vodní sklo) je
třeba důkladně zakrýt i keramické
obklady, dlažbu okenní výplně, tak, aby
nedošlo k jejich poškození (jejich
poleptání).

Po penetračním nátěru nanášíme vlastní
interiérovou barvu. Vlastní nátěr obvykle
nanášíme štětkou nebo válečkem.

Pokud stěnu malujeme štětkou, vždy
začínáme pod stropem a postupujeme
směrem dolů.

Váleček nasazujeme uprostřed stěny
a tahy nahoru a dolů barvu důkladně
rovnoměrně rozetřeme, při dodržení
zásady, že poslední svislý tah vedeme
shora dolů.

Doporučujeme

PENETRACE

Pro nanášení penetrace, ať již speciálně
vyrobené nebo naředěné přímo z barvy
dle návodu výrobce, doporučujeme
použít štětku. Tím se nám podaří
důkladně vetřít penetrační nátěr do
natíraného povrchu, a ten pak hlouběji
pronikne do podkladních vrstev.
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NAŠE ŘEŠENÍ

Podmínky podkladu
VÁPNO

Podklad musí být pevný, suchý,
odmaštěný, čistý, zbavený prachu
a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený
a zabroušený. U nových omítek
dostatečně vyzrálý, jinak hrozí nebezpečí
barevných změn.

Vápenný nátěr (pačok) je nežádoucí.
Zejména u disperzních nátěrů, může dojít
k chemické reakci mezi volným vápnem
a disperzním pojivem.

Před vlastním malováním zjistíme
v jakém stavu jsou podkladní vrstvy.
Rozhodneme,
zda
provedeme
penetrační nátěr, nebo bude nutné
starou vrstvu klihové barvy odstranit.

Jak zjistíme, zda nátěr je klihový či disperzní?

Klihové barvy po namočení ztmavnou,
pouští a otírají se, dají se lehce
odloupnout, případně omýt.

Disperzní barvy po namočení
neztmavnou, neotírají se a nejdou oddělit
od podkladu.

Vápenné nátěry po namočení nepouští,
ale při větší vrstvě praskají.

V případě výskytu plísní, je třeba tuto
odstranit a to vždy mokrou cestou.
Za sucha může dojít k šíření plísní
vzduchem. Po odstranění plísně vždy
následuje použití vhodného sanačního
prostředku. Pak teprve aplikujeme
vhodnou barvu s protiplísňovou přísadou
(na objednávku všechny vnitřní barvy
Weber Terranova).

Při malování by se měla teplota vzduchu,
povrchu a barvy pohybovat v rozmezí
15 – 25°C. Nízká teplota a vyšší vlhkost
zpomaluje zasychání, přičemž nízká
teplota ještě zhoršuje roztíratelnost.
Naopak vyšší teplota a nižší vlhkost
schnutí nátěru urychlují, což se může
negativně projevit nestejnorodostí
výsledného nátěru.

ŘEŠENÍ

Naše tipy

Jestliže se na stěnách objevují nečistoty
nebo barevné skvrny, které nepatří
k původní malbě, je nutné je vždy
odstranit. Mastné skvrny odstraníme
vhodnými rozpouštědly, případně
saponátovými prostředky. Skvrny
od dehtu, sazí, nikotinu a zateklé vody
odstraníme přetřením speciální barvou
ISO DECK.
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PROBLÉM

Jak odstranit
plísně?

Plíseň se šíří i vzduchem!

Vzhledem k tomu, že plísně se šíří
i vzduchem, je bezpodmínečně nutné je
odstraňovat vždy mokrou cestou!
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Pokud problém neřešíte, plíseň se
rozrůstá.

Plíseň má i negativní zdravotní dopady.

NAŠE ŘEŠENÍ

H 2O

+

+

+

Příprava

Před započetím prací doporučujeme
podlahu v místnosti zalepit zakrývací fólií.

Po namočení zdi plíseň odstraníme
pomocí škrabky.

Fólii i se seškrabanou omítkou ihned
zabalíme a zlikvidujeme. Předejdeme tím
dalšímu šíření plísní.

Aplikace

H 2O

Následně aplikujeme speciální přípravek
odstraňovač nebo přímo disperzní nátěr
s protiplísňovou úpravou.

Nyní rozmyjeme stěnu vodou se saponátem nebo mazlavým mýdlem.
6 – 24 hodin necháme zeď vyschnout.

Na požádání možno objednat disperzní barvy s protiplísňovou úpravou.
název
kerapas IK
kerapas expres
kerapas 2000
kerasil - vnitřní min. nátěr
odstraňovač řas, mechů...

číslo výrobku
375K
302K
1424
MI25
V003

balení
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
5 a 10 kg

spotřeba
0,3 kg
0,15 kg
0,3 kg/m2
0,3 kg/m2
0,25 kg/m2

ŘEŠENÍ

Zakryjeme podlahu celé místnosti
zakrývací fólií.

str.
205
207
206
208
185
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Jak se vyhnout

PROBLÉM

budoucímu škrábání vnitřních
nátěrů?

Konec škrábání starých nátěrů

Možné problémy

Výhody disperzních barev:

Jak se vyhnout budoucímu škrábání
a nepořádku s tím souvisejícím?

Jaký nátěr vybrat?

Vyhnete se budoucímu škrábání
Odolnost proti otěru
Prodyšnost
Dlouhá životnost barvy
Vysoká krycí schopnost
Vysoká vydatnost
Ředitelné vodou
Sněhově bílé
Ekologicky nezávadné

Pro všechny typy problémů nabízíme jedno rychlé a účinné řešení.
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NAŠE ŘEŠENÍ

Příprava podkladu

Všechny nesoudržné nebo příliš silné
vrstvy předchozích nátěrů je třeba
odstranit škrabkou.

Omýt vodou, nejlépe s přídavkem
mazlavého mýdla.

V případě, že štuk nebo omítka nejsou
dostatečně soudržné, je třeba opravit
i tyto vrstvy vytmelením nebo
vystěrkováním.

První nátěr je možno provést i štětkou
– pro lepší vetření.
Druhý – finální nátěr provádíme
válečkem.

Při budoucím malování již nemusíte
škrábat straré nátěry.

Aplikace hmoty
Výběr disperzní barvy:

ŘEŠENÍ

weber.deco mal
kerapas IK
kerapas expres
kerapas 2000

název
weber.deco mal
kerapas IK
kerapas expres
kerapas 2000

číslo výrobku
NV100
375K
302K
1424

balení
15/25/70 kg
25 kg
25 kg
25 kg

spotřeba
0,3 kg
0,3 kg
0,15 kg
0,3 kg/m2

str.
204
205
207
206
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Jak překrýt

PROBLÉM

vodní a nikotinové skvrny
v interiéru?

V prostorách nasycených nikotinem
vznikají problémy se skvrnami. Objevují
se i po obnově nátěrů.

Překrytí vodních skvrn je velkým
problémem.

Zakrýt mastnotu ze sazí a dehtu lze jen
speciálním prostředkem.

Pro všechny typy problémů nabízíme jedno rychlé a účinné řešení.
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NAŠE ŘEŠENÍ

Příprava podkladu

Všechny nesoudržné nebo příliš silné
vrstvy předchozích nátěrů je třeba
odstranit škrabkou.

Omýt vodou, nejlépe s přídavkem
mazlavého mýdla.

V případě, že štuk nebo omítka nejsou
dostatečně soudržné, je třeba opravit
i tyto vrstyy vytmelením nebo
vystěrkováním.

Při aplikaci na nikotinové skvrny je
nutné provést kompletní nátěr ISO
DECK.

Nátěr ISO DECK nelze tónovat. V případě
potřeby je možné nejméně po 48 hod.
provést přetření natónovanou disperní
barvou. Nátěr ISO DECK je bílý a v případě
potřeby může zůstat jako finální nátěr.

Aplikace hmoty

ŘEŠENÍ

Na skvrny po proteklé vodě, sazích
a dehtu se aplikuje speciální nátěr ISO
DECK.

název
weber.min:
ISO deck
ISO deck ředidlo

číslo výrobku

balení

spotřeba

str.

7515
7516

15 kg
5 kg

0,3 kg/m2
10 % hm. nátěru

209
209
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Jak malovat

PROBLÉM

jedním nátěrem?

Jak rychle a účinně vymalovat interiér?

Pro všechny typy problémů nabízíme jedno rychlé a účinné řešení.
Výhody:

Nanášení jen v jediné vrstvě
Vysoká krycí schopnost
Odolnost proti otěru
Prodyšnost
Dlouhá životnost barvy
Vysoká vydatnost
Ředitelné vodou
Vysoký obsah bílého pigmentu
Ekologicky nezávadné
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NAŠE ŘEŠENÍ

Příprava podkladu

Všechny nesoudržné nebo příliš silné
vrstvy předchozích nátěrů je třeba
odstranit škrabkou.

Omýt vodou, nejlépe s přídavkem
mazlavého mýdla.

V případě, že štuk nebo omítka nejsou
dostatečně soudržné, je třeba opravit
i tyto vrstvy vytmelením nebo vystěrkováním.

V jedné jediné vrstvě.

Čas ušetřený na malování – dalším
nátěrem můžete využít jinak.

Aplikace hmoty

ŘEŠENÍ

Aplikovat nejlépe válečkem.

název
kerapas expres

číslo výrobku
1424

balení
25 kg

spotřeba
0,15 kg/m2

str.
207
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.deco mal
(tevamal plus)

disperzní matný nátěr
pro vnitřní použití
ředitelný vodou
otěruvzdorný
nátěr lze tónovat
bělost 92%

Definice výrobku
Jednosložková barva pro vnitřní použití.

Složení
Minerální, organicky pojená plniva.

Tónování
Tónování se provádí tónovacími pastami, které jsou běžně k dostání
v obchodní síti.

Všeobecné požadavky na podklad
Použití

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu
a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při
aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

Barva je vhodná k nátěrům omítek, betonu, na staré klihové a vápenné
nátěry.

Ředění
Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.

název
weber.deco mal

spotřeba
číslo výrobku
3 – 4 m2 hotového nátěru NV100

Balení
V 15 a 25 kg PE obalech a na vyžádání i v 70 kg.

Skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

Pokyny pro zpracování
Základní nátěr se provede ředěnou barvou 10 – 20 % vody. Krycí nátěr
se provede barvou ředěnou 5 – 10 % vody. Časový interval mezi
jednotlivými nátěry je 2 – 4 hodiny, vždy po zaschnutí předcházející
vrstvy.
Sádrokarton:
Základní nátěr do 5 % vody.
Krycí nátěr nejlépe neředit.
Strojní omítky:
Základní nátěr do 20 % vody.
Krycí nátěr 5 – 10 % vody.
Časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2 – 4 hodiny, vždy
po zaschnutí předcházející vrstvy.

Použité nářadí
Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

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
disperzní matný nátěr pro
vnitřní použití
ředitelný vodou
otěruvzdorný
nátěr lze tónovat
bělost 90%

kerapas IK

Definice výrobku
Jednosložková barva pro vnitřní použití.

Složení
Minerální, organicky pojená plniva.

Tónování
Tónovacími barvami kerapas nebo příslušnými tónovacími pastami,
které jsou běžně k dostání v obchodní síti.

Vlastnosti
Dobře kryvý, matný, prodyšný, vysoká vydatnost, připravený
k okamžitému použití. Vyznačuje se dobrou kryvostí. Bělost 90%.

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu
a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při
aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

Ředění

Použití
Vnitřní nátěr vhodný pro všechny vnitřní plochy jako jsou zdivo, beton,
sádrokarton, strojní omítky a vápenné nátěry.
název
kerapas IK

spotřeba
číslo výrobku
3 – 4 m2 hotového nátěru
375K

Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.

Pokyny pro zpracování

Balení

Nové omítky a beton:
Základní nátěr se provede ředěnou barvou s 10 – 20 % vody.
Krycí nátěr se provádí pokud možno již neředěnou barvou.
Sádrokarton:
Základní nátěr do 5 % vody.
Krycí nátěr nejlépe neředit.
Strojní omítky:
Základní nátěr do 20 % vody.
Krycí nátěr 5 – 10 % vody.
Časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2 – 4 hodiny, vždy
po zaschnutí předcházející vrstvy.

V 15 a 25 kg PE obalech.

Skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

Použité nářadí
Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

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

kerapas 2000

disperzní matný nátěr pro vnitřní
použití
ředitelný vodou
plně omyvatelný dle DIN 53778
nátěr lze tónovat
bělost 92%

Definice výrobku
Vodou ředitelný, plně omyvatelný vnitřní nátěr.

Složení
Minerální, organicky pojená plniva.

Vlastnosti
Dobře kryvý, matný, prodyšný, vysoká vydatnost, připravený
k okamžitému použití. Bělost 92 %.

Tónování
Tónovacími barvami kerapas nebo příslušnými tónovacími pastami,
které jsou běžně k dostání v obchodní síti.

Použití
Vhodný na vnitřní omítky, beton, sádrokarton, vápenné nebo stávající
disperzní nátěry, dřevotřískové desky.
název
kerapas 2000

spotřeba
číslo výrobku
3 – 4 m2 hotového nátěru
302K

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý zbavený prachu
a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při
aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

Ředění
Čistou vodou dle typu zpracování.

Balení

Pokyny pro zpracování

Ve 25 kg PE obalech.

Základní nátěr se provede ředěnou barvou s 10 – 20 % vody.
Krycí nátěr se provádí již neředěnou barvou.
Časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2 – 4 hodiny, vždy
po zaschnutí předcházející vrstvy.

Skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

Použité nářadí
Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

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
jednovrstvý nátěr – nanáší se pouze v jedné vrstvě
disperzní matný nátěr pro vnitřní použití
jeden nátěr stačí
ředitelný vodou
otěruvzdorný
prodyšný
nátěr lze tónovat
bělost 93%

kerapas expres

Definice výrobku
Disperzní vodou ředitelný, otěruvzdorný, jednovrstvý nátěr
k okamžitému použití do vnitřních prostor.

Složení
Minerální plniva, titanová běloba, akrylát.

Vlastnosti
Matný, prodyšný, otěruvzdorný nátěr. Vysoká vydatnost – jeden nátěr
je dostačující. Bělost 93 %.

Tónování
Provádí se tónovacími barvami nebo příslušnými tónovacími pastami,
které jsou běžně k dostání v obchodní síti.

Použití

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodný na vnitřní omítky, beton, sádrokarton, sádrové omítky,
vápenné a staré disperzní nátěry, dřevotřískové desky.

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý zbavený prachu
a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při
aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

název
kerapas expres

spotřeba
číslo výrobku
6 – 7 m2 hotového nátěru
1424

Ředění
Čistou vodou dle typu zpracování.

Pokyny pro zpracování
Při nátěru jedné vrstvy přidat max. 5 – 10 % vody.

Použité nářadí
Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

Balení
Ve 25 kg PE obalech.

Skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

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
vnitřní minerální nátěr
matný nátěr
ředitelný vodou
otěruvzdorný
po zaschnutí je voděodolný
tónovat lze pouze barvami
pro silikátové výrobky

kerasil

Definice výrobku
Vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla.

Složení
Vodní sklo, minerální plniva.

Vlastnosti
Matný, otěruvzdorný, voděodolný, dobře kryvý nátěr.

Tónování
Určenými tónovacími barvami kerasil (možno objednat s nátěrem).

Všeobecné požadavky pro podklad

Použití
Vhodný na vnitřní omítky, beton, minerální nátěry, sádrové omítky,
sádrokarton, zejména vhodný na sanační omítky.
název
kerasil

spotřeba
2,5 – 3,5 m2 hotového nátěru

číslo výrobku
MI100A

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý zbavený prachu
a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při
aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

Ředění
Čistou vodou dle typu zpracování.

Pokyny pro zpracování
Balení
V 15 a 25 kg PE obalech.

Skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

Základní nátěr: 15 – 20 % vody, krycí nátěr 5 – 10 % vody.

Použité nářadí
Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

Čištění
Pracovní nářadí se ihned po použití očistí čistou vodou. Potřísnění
na skle, keramice, umělé hmotě a dřevě je nutno ihned smýt čistou
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
speciální nátěr na překrytí vodních a nikotinových skvrn
matný nátěr
ředitelný ředidlem ISO DECK
otěruvzdorný
dobře prostupný pro vodní páry
nelze tónovat
nežloutne
po 48 hod. lze přetřít natónovanou disperzní barvou
finální nátěr
atest SZÚ Praha pro nepřímý styk s potravinami

ISO DECK

Definice výrobku
Vnitřní nátěr na překrytí vodních a nikotinových skvrn.

Použití
Vhodný na vnitřní omítky, beton, sádrokarton, dřevovláknité desky,
průmyslové prostory, nosné klihové nátěry a tapety v restauracích,
čistírnách atd. Při použití na plochy napadené plísněmi lze objednat
nátěr s protiplísňovou úpravou.

Složení
Pliolit = polymerová pryskyřice rozpuštěná v ředidle, titandioxid jako
pigment a speciální anorganická plniva.

Vlastnosti

Použití

Nežloutne, odolný vůči alkáliím, vysoce kryvý, odolný vůči drhnutí,
dobře propustný pro vodní páry, matný, překrývající dehtové
(nikotinové) skvrny, skvrny od sazí a vody.

Vhodný na vnitřní omítky, beton, sádrokarton, dřevovláknité desky,
průmyslové prostory, nosné klihové nátěry a tapety v restauracích,
čistírnách atd. Při použití na plochy napadené plísněmi lze objednat
nátěr s protiplísňovou úpravou.

Tónování
Barvu ISO DECK se nedoporučuje tónovat.

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý zbavený prachu
a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při
aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

Přetření

název
ISO DECK
ředidlo
keraplex ISO DECK

spotřeba
číslo výrobku
3 – 4 m2 hotového nátěru
7515
7516

Balení

Je možné provést až po 48 hod. jakýmkoli disperzním nátěrem.

ISO DECK - plechový obal 15 kg.
Ředidlo ISO DECK – PE obal 5 kg.

Ředění

Skladování

Ředidlem pro vnitřní nátěr ISO DECK.

12 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.

Pokyny pro zpracování
1x natřít nátěrem ISO DECK zředěným cca 10 % ředidlem keraplex ISO
DECK, štětkou nebo válečkem. 1x natřít nátěrem ISO DECK zředěným
cca 5 – 10 % ředidlem keraplex ISO DECK, štětkou nebo válečkem.
Je nutno zajistit dobré provětrání. Je nutno dbát na předpisy pro
zpracování nátěrových hmot obsahujících rozpouštědla.

Použité nářadí
Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

Čištění
Pracovní nářadí se očistí ředidlem pro vnitřní nátěr ISO DECK nebo
terpentýnem.

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

rudin SC

jednosložková suchá vnitřní stěrková
hmota
pro úpravu podkladů pro bytovou,
občanskou a průmyslovou výstavbu
vhodný na porobeton a pro vyrovnání
povrchů

vnitřní stěrková hmota

Definice výrobku
Jednosložková suchá vnitřní hmota na minerální bázi s modifikujícími
přísadami.

Složení
Cement, vápenec a modifikující přísady.

Barva
Přírodní bílá.

Všeobecné požadavky na podklad
Použití
Pro povrchové úpravy bytových i průmyslových staveb jako konečná
povrchová úprava nebo jako podkladní vrstva pro vnitřní nátěry popř.
povrchové úpravy. Velmi vhodný pro úpravu povrchů navazujících
na sádrokarton (hladká rovná plocha).
název
rudin SC

spotřeba
číslo výrobku
2 kg/m2 /2 mm vrstvy
8108

Hmota se používá na uvedené podklady – porobeton, pohledový beton,
prefabrikované dílce, omítky. Podklady musí být pevné, čisté, zbavené
starých nátěrů. Poškozená místa spáry a nerovnosti hlubší než 3 mm
musí být před nanášením stěrky vyspraveny. K tomu lze použít rudin SC
i v několika vrstvách, z nichž jedna může mít maximálně 3 mm.
Uvedené podklady se nevlhčí ani nepenetrují! Nerovnosti podkladu
(zbytky tmele na lepení porobetonů, nerovné spáry vytvořené
bednícími dílci při monolitických konstrukcích apod.) je nutné
„strhnout“.

Podmínky pro zpracování
Nanášet při teplotách +5 °C až +25 °C.

Balení
Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.
Ve 2 kg papírových obalech.

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

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny
na nejnovějších technických poznatcích.
Referenční norma: EN 998-1
Rok: 05
Saint-Gobain Weber Terranova, Radiová ul. 3,
102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnitřní omítku (GP) pro
vnitřní použití

rudin SC
Reakce na oheň
Přídržnost
FP
Pevnost v tlaku

A1
0,5 N/mm2
B
CS II

Pokyny pro zpracování
Vnitřní stěrková hmota se připraví postupným smícháním
100 hmotnostních dílů rudinu SC a 33 – 37 hmotnostních dílů vody
pomocí rychloběžného míchadla (nástavec ruční vrtačky) nebo
míchačky s nuceným mícháním. Doba míchání je 2 až 5 minut
dle použitého míchacího zařízení. Hmota se důkladně rozmíchá
do konzistence vhodné na natahování nerezovými hladítky.
Po rozmíchání se nechá cca 4 minuty stát a pak je připravena pro
aplikaci. Rozmíchané množství je nutné zpracovat.
Rudin SC se nanáší ručně natahovacími nerezovými hladítky. Nejdříve
se vždy zastěrkují všechny spáry (u porobetonu) tak, aby byla vytvořena
rovná bezespará plocha. Po vyschnutí v závislosti na místních
podmínkách (teplota, velikost spár apod.) lze začít s plošným
nanášením stěrky, nejdříve však po 2 hod. Hmota se nanáší v tlouštce
2 mm. Hranou hladítka se „utáhne“ tak, že výsledkem je rovná plocha
v přírodní bílé barvě.
Případné místní nerovnosti (tahy hladítka popř. pracovní spáry)
lze přebrousit, nejlépe do 24 hodin po aplikaci. Alternativně je možné
po plošném natažení ihned povrch uhladit pěnovým, molitanovým
nebo filcovým hladítkem.

Použité nářadí
Nerezová hladítka, lžíce, míchadlo, brusná mřížka nebo dřevěný hobl
s brusným papírem.

Čištění
Veškeré použité nářadí je nutno ihned po ukončení prací očistit vodou.

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

weber.dur
štuk IN

jednosložková suchá vnitřní omítka
pro provádění vnitřních štukových
vrstev
pro ruční zpracování
finální vrstva na jádrovou omítku

štuková omítka vnitřní

Definice výrobku
Suchá omítková směs pro provádění vnitřních štuků, pro ruční
zpracování.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní bílé barvě.

Složení
Hmota na bázi anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujících
přísad.

Všeobecné požadavky na podklad
Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, zbavená prachu
a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před
nanesením hmoty doporučujeme podklad zdrsnit mřížkovou škrabkou
a navlhčit.

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +30 °C, teplota
podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí
být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí
Míchačka s nucených mícháním, zednická lžíce, hladítko (nerez,
molitanové, houbové).

Aplikace
Do míchačky se nejdříve nadávkuje
čistá voda cca 9 l na jeden pytel (30 kg)
a za stálého míchání se vsypává suchá
směs. Hmota se míchá cca 5 minut.
Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby
hmota na konci míchacího cyklu byla
požadované konzistence.
Natahování omítky se provádí nerezovým hladítkem v tloušťce do 2 mm.

Použití
Je určena k provádění vnitřních štukových omítek v tloušťce do 2 mm.
Slouží jako finální vrstva na jádrovou omítku. Není vhodná do trvale
vlhkého prostředí.
název
weber.dur štuk IN
suchá směs (tl. 1–2 mm)

spotřeba

číslo výrobku
MVJ310

cca 1,8–3,5 kg/m2

Balení
Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

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

Čištění
Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí 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.
Referenční norma: EN 998-1
Rok: 05
Saint-Gobain Weber Terranova, Radiová ul. 3,
102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnitřní omítku (GP) pro
vnitřní použití

Úprava povrchu se provede molitanovým nebo houbových hladítkem.

weber.dur štuk IN
Reakce na oheň
Přídržnost
FP
Pevnost v tlaku

A1
0,1 N/mm2
B
CS I
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Nářadí
a nástroje
pro ETICS, fasády,
vnější a vnitřní nátěry
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páska PVC na dřevěná okna

páska PVC na okna

páska na hrubou omítku

páska PVC do nižších teplot

páska na omítku

velkoplošné zakrytí-od 30cm

měřič vlhkosti materiálů

Alu skládací lešení do 7,15m

sítě na lešení

multifunkční špachtle

penetrační štětka

štětec zárohový

fasádní váleček

penetrační váleček

držák válečku

sklolaminátová teleskopická tyč

dvoubřitý nůž na minerál.izolace

pilka na řezání EPS 380mm

pytle na odpad 120L-role

ochranná pracovní kombinéza

Nástroje
ruční elektr.řezačka EPS

stojanová odpor.řezačka na EPS

Aku míchač lepidla a omítky

hladítko na štukové povrchy

vědro na rozmíchání materiálů

míchací hřídel na omítky

míchač materiálů

mořská dekorační houba

hladítko nerezové 280x130mm

hladítko plastové ABS

brusná deska s papírem

výztužná skleněná síťovina 9900

brusné hadítko-děrovaný plech

hladítko nerezové, zubaté

proškrabávač omítek

brusná vlna

špachtle na velké plochy (motýl)

rohová lžíce vnější-vnitřní

omítková pistole na 6L

stříkací zařízení na impregnace

membránový kompresor

stabilní míchač materiálů

vysokotlaké stříkací zařízení

vysokotlaké stříkací zařízení
na barvy
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