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TECHNICKÉ LISTY
str.
weber.dur 130 – lehká podkladní omítka
weber.dur klasik RU – jádrová omítka ruční
weber.dur klasik JRU – jádrová omítka ruční
weber.dur mono RU – jádrová omítka ruční
weber.dur klasik ST – jádrová omítka strojní
weber.dur klasik JST – jádrová omítka strojní
weber.dur mono ST – jádrová omítka strojní
weber.dur cementový – jádrová omítka ruční cementová
weber.dur podhoz – jádrová omítka ruční
weber.dur porobeton – omítka na porobeton strojní
weber.dur univerzální – univerzální malta
weber.dur štuk EX – štuková omítka vnější
štuková stěrka
terralit – izolační jádrová omítka
weber.mix zdicí 5 MPa, 10 MPa – zdicí malta
weber.mix lícový – zdicí malta pro lícové zdivo
weber.mix pokrývačský – směs pro kladení pálených a betonových krytin
weber.mix mont – malta pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic
weber.mix mont Z – malta pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic
thin-set poromalta – směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic
weber.bat potěr 20 MPa – jednosložková cementová podlahová hmota
weber.bat jemný 25 MPa – jednosložková cementová podlahová hmota
weber.bat potěr 30 MPa – jednosložková cementová podlahová hmota
weber.bat balkonový – jednosložková cementová podlahová hmota
Nářadí pro základní a sanační malty
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PROBLÉM

Jak si ušetřit čas?

S naší jádrovou omítkou weber.dur mono
už nemusíte dál štukovat pod tenkovrstvé
omítky.

Pokud byste pokračovali standardním postupem, budete řešit následující:
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Nejprve podklad navlhčíme vodou, pak
provedeme podkladní postřik cementovým podhozem ostrým ručním náhozem.

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

Stažení nanesené omítky se provede latí
do předem přichystaných omítníků.

Jádrovou omítku uhladíme dřevěným hladítkem.

Pro úpravy nátěrem a pod jemnozrnné tenkovrstvé omítky je třeba povrch
jádrové omítky opatřit jemnou štukovou
omítkou.

Povrch jemné štukové omítky se upraví filcovým hladítkem.

NAŠE ŘEŠENÍ

nebo

Aplikace

Nejdříve nalijeme do míchačky čistou vodu
8 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.

Nahazování se provádí ostrým nahozením
zednickou lžící. Zdivo nahodíme na celé
ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré
spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.

Jádrová omítka weber.dur mono je dokonale plastická a je možno ji nanášet i ve
větších tloušťkách. V horkém počasí je
třeba ji chránit proti rychlému vysychání
zakrytím plachtou. Při správné realizaci
omítka nepraská. Tloušťka jedné vrstvy
max. 15 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.

Stažení nanesené omítky se provede latí
do předem přichystaných omítníků.
Pomocí dřevěného hladítka upravíme
povrch nanesené omítky.

Jemné struktury omítky docílíme filcovým hladítkem.

ŘEŠENÍ

Před aplikcí je podklad nutné navlhčit.

Výhody tohoto řešení:
Časová úspora

Finanční úspora

název

weber.dur mono RU
weber.dur mono ST
weber.dur univerzální

– weber.dur mono můžete uhladit do štukové struktury
– nemusíte aplikovat štukování omítky
– nemusíte kupovat štukovou omítku
– nemusíte hradit náklady na provádění štukové omítky

číslo výrobku

spotřeba

str.

MVC640
MVCs641
MVC690

15 kg/m2/1 cm
15 kg/m2/1 cm
15 kg/m2/1 cm

360
362
370
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Jak lepit

PROBLÉM-ŘEŠENÍ

porobetonové tvárnice?

Popis situace
WEBER.MIX MONT SE POUŽÍVÁ K LEPENÍ POROBETONOVÝCH PRVKŮ, PŘESNÝCH LEHČENÝCH
A SENDVIČOVÝCH ZDÍCÍCH PREFABRIKÁTŮ.

H 2O

Ideální jsou zdící materiály s rozměrovou
tolerancí 1 mm.

Porobetonové zdivo se před aplikací
weber.mix montu nemusí vlhčit.

Aplikace

Nebo směs můžeme připravit pomocí míchadla s ruční vrtačkou. Potřebujeme 6 –
6,5 l vody na 25 kg (1 pytel). Doba
míchání je 2 – 5 min., abychom vytvořili
pastózní hmotu bez hrudek (homogenní).

Směs připravíme smícháním 24 – 26 litrů
vody na 100 kg suché směsi. Mícháme
po dobu 2 – 5 min., abychom vytvořili
směs pastózní hmoty bez hrudek (homogenní).

Aplikace tmelu weber.mix mont se provádí
zubovou špachtlí na rovnou ložnou spáru
zdiva.

NEROVNOSTI LOŽNÉ SPÁRY VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ZDĚNÍ, PŘEBROUSÍME DO ROVINY A OMETEME.
název

weber.mix mont
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číslo výrobku

spotřeba

str.

MCT510

3 – 3,5 kg

381
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Jak upravit
zdivo z tepelně izolačních
cihelných bloků?

PROBLÉM

Terralit

= 2,94 m2 K/W

R = 2,6 m2 K/W
(samotné zdivo)
zdivo + teralit = 2,94 m2 K/W
(vrstva 4 cm)
44 cm
(standardní doporučená tloušťka zdiva)

24 cm 7 cm polystyren

Vytvoření podkladní vrstvy
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Volné nečistoty lze odstranit např. kartáčem.

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

Velmi nasákavý podklad je třeba před další
úpravou navlhčit.

Podkladní postřik se provádí weber.dur
podhozem ostrým ručním náhozem.

Tepelně izolační jádrová omítka terralit se
nanáší opět zpravidla ručním náhozem.
Je dokonale plastická a je možno ji nanášet i ve větších tloušťkách. V horkém počasí je třeba ji chránit proti rychlému
vysychání zakrytím plachtou a kropením.
Při správné realizaci omítka nepraská.

Stažení nanesené omítky se provede latí
do předem přichystaných omítníků.

NAŠE ŘEŠENÍ

+

+

+

Úpravy povrchu tenkovrstvou omítkou

Tepelně izolační omítku terralit je možno
přebrousit a po provedení penetrace upravit povrch tenkovrstvou omítkou se zrnem
velikosti min. 2 mm.

Pro úpravy nátěrem a pod jemnozrnné
tenkovrstvé omítky je třeba povrch tepelně
izolační omítky opatřit jemnou štukovou
omítkou.

Povrch jemné štukové omítky se upraví
filcovým hladítkem.

Podle zvolené povrchové úpravy se
provede příslušná penetrace např. pod
probarvené pastózní omítky (weber.pas
akrylát, terrasil, terrasol, thermosol)
weber.pas podkladem UNI v 8-mi základních odstínech nebo podkladním nátěrem
weber.pas podklad S.

název
weber.dur podhoz
terralit
weber.san 600
systémová penetrace
probarvená omítka
fasádní nátěry

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

číslo výrobku
MC665
8601
R600

orientační spotřeba na m2
7 kg
1 pytel/vrstva 4 cm
4,5 kg
dle zvoleného typu
dle použitého druhu a zrnitosti
dle zvoleného typu

Nátěry se nanáší zpravidla ve dvou
vrstvách a jejich ředění je uvedeno v technických listech.
Pro finální úpravu dvouvrstvého omítkového systému s jádrovou tepelně izolační
omítkou doporučujeme používat silikátové nebo minerální fasádní nátěry, např.
weber.ton silikát nebo weber.ton akrylát.

ŘEŠENÍ

Úpravy povrchu nátěrem

str.
366
376
412
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weber.dur 130
lehká podkladní omítka

Definice výrobku

Upozornění

Lehčená, suchá omítková směs pro strojní zpracování na cihly, beton,
porobeton a zejména na cihelné tepelně izolační bloky pro exteriér i interiér.

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

Barevné odstíny
Vyrábí se v šedé barvě.

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

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

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu,
nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme
na podklad (z monolitického betonu) provést postřik cementovou maltou, druhem weber.dur podhoz, dle doporučení výrobce.

Saint-Gobain Weber Terranova GmbH,
Clevischer Ring 127,
D-51063 Köln
lehká malta pro vnitřní
a vnější omítku (LW)

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +26°C, teplota podkladu
nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí
Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Čištění
Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

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
W2
μ 10
0,3 N/mm2
B
0,39 W/m.K
15 cyklů
CS II

weber.dur 130

Nejdůležitější vlastnosti
vysoký modul pružnosti
vhodná pro vyrovnání křivého zdiva
ideální pro zdivo s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi
bez pnutí
velmi vhodná pro nehomogenní podklady
pro strojní i ruční zpracování
vysoce přilnavá
odpuzuje vodu
minimální tepelná vodivost
nízká objemová hmotnost

Aplikace
Weber.dur 130 se aplikuje na podklad
v tlouštce 10 – 25 mm, lokálně i více,
ale systémem vrstvení. Při silně savých
či rozdílně savých podkladech se doporučuje aplikace ve dvou vrstvách. První
vrstva má být ve tlouštce 2/3 celkové
tlouštky omítky.

Použití
Weber.dur 130 – podkladní omítka pro všechny minerální podklady.
název
weber.dur 130

spotřeba
15kg/m2/15mm

číslo výrobku
MVCO130

Balení
Čerstvě aplikovaná malta se stahuje tak,
aby v ní nebyly vzduchové póry
– nejlépe zubovou latí.

Ve 30 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkosti,
40 ks – 1200 kg/paleta.

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

Systémové výrobky
název
weber.pral

str.
140

Povrch se dle druhu finální omítky
vodorovně zdrsní nebo zvrásní (škrábané silnostěnné omítky) nebo
vyhladí (tenkovrstvé omítky). Tam,
kde se očekává dilatační pohyb,
omítku prořízněte.
Čerstvě aplikovaná omítka se musí
chránit před prudkým odvodem
vlhkosti aby dobře vytvrdla.

POZNÁMKA:
Před aplikací finální povrchové úpravy je nutné dodržet min. technickou
pauzu = 1 mm omítky/1 den přestávka.
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weber.dur klasik RU
weber.dur klasik JRU
weber.dur mono RU
jádrová omítka ruční

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování.

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota
podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí
být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Nářadí

Složení

Míchačka, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

weber.dur
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
přídržnost min.
doba zpracovatelnosti

Čištění

klasik RU

klasik JRU

mono RU

4
1,5 - 5
0,3
90

2
1,5 - 5
0,3
90

1
0,4 - 2,5
0,3
90

mm
MPa
MPa
minut

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

Likvidace odpadů

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků,
prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi
doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik
cementovou maltou, dle doporučení výrobce.

CE parametry

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.

EN 998-1
05
Sain-Gobain Weber Terranova, Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití
weber.dur
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) max.
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů
obj. hmotnost v suchém stavu
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min. MPa
W/mK

kg/m3

klasik RU
A1
W0
20
0,3
B
0,86
15

klasik JRU
A1
W0
20
0,3
B
0,76
15

mono RU
A1
W0
15
0,3
A
0,5
15

1 720

1 600

1 410

weber.dur klasik RU, JRU
weber.dur mono RU

Nejdůležitější vlastnosti
pro ruční zpracování
pro interiér i exteriér
vhodná jako podklad pro jemné
a minerální omítky

Aplikace
Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá
voda a za stálého míchání se vsypává
suchá směs. Dávkování vody cca:
weber.dur klasik RU 4 l/pytel (25 kg)
weber.dur klasik JRU 4,2 l/pytel (25 kg)
weber.dur mono RU 4,9 l/pytel (25 kg).
Hmota se míchá cca 5 – 10 minut.
Případné dodatečné přidání vody
provádíme pomalu a opatrně tak, aby
hmota na konci míchacího cyklu byla
požadované konzistence.
Nahazování jádrové omítky se provádí
nahozením zednickou lžící na připravený podklad. Zdivo nahodíme po celé
ploše. Je nutné dbát na to, aby byly
veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny
a uzavřeny.

Použití
weber.dur klasik RU, JRU - vícevrstvá jádrová omítka
weber.dur mono RU - povrch lze zpracovat tak, že není nutné provádět
následné štukování
název
weber.dur klasik RU
suché směs (tl. 10 mm):
weber.dur klasik JRU
suché směs (tl. 10 mm):
weber.dur mono RU
suchá směs (tl. 10 mm):

spotřeba

číslo výrobku
MVC630

cca 16,5 kg/m2
MVC650
cca 16,5 kg/m2
MVC640
cca 15 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Balení
Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.
weber.dur klasik RU, JRU – doporučená
tloušťka jedné vrstvy je od 10 mm
do 25 mm. Při větších tloušťkách
omítky doporučujeme aplikaci ve dvou
vrstvách. Nanášení druhé vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou první vrstvu.
Nanesená omítka se zarovná do roviny
strhávací latí.

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

weber.dur mono RU – doporučená
tloušťka vrstvy je od 10 do 15 mm. Nanesená omítka se zarovná do roviny
strhávací latí a po zavadnutí se povrch
zatočí hladítkem.
Poznámka:
Před prováděním konečné povrchové úpravy je nutné nechat omítku
řádně vyzrát (min. 1 mm omítky – 1 den technické přestávky).

Víte, že s omítkami můžete docílit odlišné
povrchové struktury, od hrubé až po hladkou?
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weber.dur klasik ST
weber.dur klasik JST
weber.dur mono ST
jádrová omítka strojní

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování.

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5 °C do +26 °C,
teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy
nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka
a průvanu.

Složení

Nářadí

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Technická data

Čištění

Barevné odstíny

Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.
weber.dur
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
přídržnost min.
obs. vzduchu min.
doba zpracovatelnosti

mm
MPa
MPa
% obj.
minut

klasik ST

klasik JST

mono ST

2
0,4 - 2,5
0,3
15
90

1
0,4 - 2,5
0,2
15
90

1
0,4 - 2,5
0,2
15
90

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.

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu,
nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na
podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou,
druhem weber.dur cementový, dle doporučení výrobce.

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
EN 998-1
05
Sain-Gobain Weber Terranova, Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití

Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) max.
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů
obj. hmotnost v suchém stavu
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min. MPa
W/mK
kg/m3

klasik ST
A1
W0
15
0,3
B
0,53
15

weber.dur
klasik JST
A1
W0
15
0,2
B
0,47
15

mono ST
A1
W0
15
0,2
A
0,45
15

1 490

1 350

1 320

weber.dur klasik ST, JST
weber.dur mono ST

Nejdůležitější vlastnosti
pro strojní zpracování
pro interiér i exteriér
vhodná jako podklad pro jemné
a minerální omítky

Aplikace
weber.dur klasik ST, weber.dur klasik
JST – doporučená tloušťka jedné vrstvy
je od 10 do 25 mm. Při větších tloušťkách omítky doporučujeme aplikaci
ve dvou vrstvách. Nanášení druhé
vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou
první vrstvu. Nanesená omítka se zarovná do roviny strhávací latí a po zavadnutí se povrch zatočí hladítkem.
weber.dur mono ST – doporučená
tloušťka jedné vrstvy je od 10 mm
do 15 mm. Nanesená omítka se zarovná
do roviny strhávací latí a po zavadnutí
se povrch zatočí hladítkem.

Použití
weber.dur klasik ST, JST – vícevrstvá jádrová omítka
weber.dur mono ST – povrch lze zpracovat tak, že není nutné provádět
následné štukování
název
weber.dur klasik ST
suchá směs (tl. 10 mm):
weber.dur klasik JST
suchá směs (tl. 10 mm):
weber.dur mono ST
suchá směs (tl. 10 mm):

spotřeba

číslo výrobku
MVCs631

cca 16,5 kg/m2
MVCs651
cca 16,5 kg/m2
MVCs641
cca 15 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

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

Skladování
6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých
skladech.
Čerstvě aplikovaná malta se stahuje tak,
aby v ní nebyly vzduchové póry
– nejlépe zubovou latí.

Pro docílení hladkého povrchu struktury
je vhodné povrch vyhladit filcovým hladítkem. (Plstěným hladítkem pro
omítku mono ST)

Poznámka:
Před prováděním konečné povrchové úpravy je nutné nechat omítku řádně
vyzrát (min. 1 mm omítky – 1 den technické přestávky).

Pro velké plochy jsou vhodné strojní omítky,
aplikované omítacími stroji.
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weber.dur cementový
jádrová omítka ruční

Definice výrobku

Likvidace odpadů

Suchá omítková směs pro vícevrstvé jádrové omítky, pro ruční
zpracování.

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

Barevné odstíny

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

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

CE parametry

Technická data
weber.dur
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
přídržnost min.
doba zpracovatelnosti

cementový
mm
MPa
MPa
minut

4
min. 6
0,3
90

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků,
prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi
doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik ze
stejné malty.

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota
podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí
být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) max.
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů
obj. hmotnost v suchém stavu

EN 998-1
05
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnější omítku
(GP) pro venkovní použití
weber.dur cementový
A1
W2
30
min. MPa
0,3
B
W/mK
1,02
15
kg/m3

1 850

Nářadí
Míchačka, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

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.
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Víte, že weber.dur cementový je nejvhodnějším
materiálem pro sokly?

weber.dur cementový

Nejdůležitější vlastnosti
vícevrstvá jádrová omítka pro ruční
zpracování
pro interiér i exteriér
použití, kde je zvýšený požadavek
na pevnost a odolnost proti vodě
pro aplikace na sokly

Aplikace
Do míchačky se nejdříve nadávkuje
čistá voda cca 3,6 l na jeden pytel
(25 kg) a za stálého míchání se vsypává
suchá směs. Hmota se míchá cca 5 – 10
minut. Případné dodatečné přidání
vody provádíme pomalu a opatrně tak,
aby hmota na konci míchacího cyklu
byla požadované konzistence.

Nahazování jádrové omítky se provádí
nahozením zednickou lžící na připravený podklad. Zdivo nahodíme po celé
ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny
a uzavřeny.

Použití
Vícevrstvá jádrová omítka pro ruční zpracování, použitelná v interiéru
i exteriéru. Vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky. Vhodná
pro použití, kde je zvýšený požadavek na pevnost a odolnost proti vodě.
Má hrubou povrchovou strukturu.
název
weber.dur cementový
suchá směs (tl. 10 mm):

spotřeba

číslo výrobku
MC660

cca 20 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Balení
Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.
Doporučená tloušťka jedné vrstvy je
od 10 do 25 mm. Při větších tloušťkách
omítky doporučujeme aplikaci ve dvou
vrstvách. Nanášení druhé vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou první vrstvu.
Nanesená omítka se zarovná do roviny
strhávací latí.

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

Tepelně izolační omítku terralit je
možno přebrousit a po provedení penetrace upravit povrch tenkovrstvou
omítkou se zrnem velikosti min. 2 mm.

Poznámka:
Před prováděním konečné povrchové úpravy je nutné nechat omítku řádně
vyzrát (min. 1 mm omítky – 1 den technické přestávky).
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weber.dur
podhoz

Definice výrobku

Likvidace odpadů

Suchá omítková směs pro podhoz pod minerální omítky.

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

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

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
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data
weber.dur
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
přídržnost min.
doba zpracovatelnosti

podhoz
mm
MPa
MPa
minut

4
min. 6
0,5
90

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků,
prachu, nečistot a dostatečně navlhčený.

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota
podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí
být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí
Míchačka, zednická lžíce.

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.
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CE parametry

Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) max.
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů
obj. hmotnost v suchém stavu

EN 998-1
05
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnější omítku
(GP) pro venkovní použití
weber.dur podhoz
A1
W0
25
min. MPa
0,5
B
W/mK
1,27
15
kg/m3

2 000

weber.dur podhoz

Nejdůležitější vlastnosti
podhoz pod jádrové omítky
pro interiér i exteriér
velmi dobrá zpracovatelnost
má minimální vliv na paropropustnost
omítkového systému
zvláště vhodný pro tepelně izolační
omítky

Aplikace
Do míchačky se nejdříve nadávkuje
čistá voda cca 3,5 l na jeden pytel
(25 kg) a za stálého míchání se vsypává
suchá směs. Hmota se míchá cca 5 – 10
minut. Případné dodatečné přidání
vody provádíme pomalu a opatrně tak,
aby hmota na konci míchacího cyklu
byla požadované konzistence.

Použití
Podhoz je určen pro ruční zpracování, použitelný v interiéru i exteriéru.
Vhodný jako podklad pro minerální omítky.
název
weber.dur podhoz
suchá směs (tl. 10 mm):

Nahazování podhozu se provádí nahozením zednickou lžící na připravený
podklad. Zdivo nahodíme po celé ploše.
Je nutné dbát na to, aby byly veškeré
spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.

spotřeba

číslo výrobku
MC665

cca 20 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

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

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

Poznámka:
Před prováděním jádrové omítky je nutná technická pauza min. 24 hod.
v závislosti na tloušťce podhozu.

Potřebujete zdrsnit hladký povrch zdiva pod
jádrovou omítku?
Použijte weber.dur podhoz!
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weber.dur porobeton
omítka na porobeton strojní

Definice výrobku

Upozornění

Suchá omítková směs pro omítky na porobeton, pro strojní zpracování.

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

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Likvidace odpadů

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data
weber.dur
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
přídržnost min.
obs. vzduchu min.
doba zpracovatelnosti

porobeton
mm
MPa
MPa
% obj.
minut

1
1,5 - 5
0,3
15
90

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.

CE parametry

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu,
nečistot, objemově stálý. Před nanesením omítky doporučujeme
podklad dostatečně navlhčit nebo na něj aplikovat penetrační nátěr
dle doporučení výrobce.

Nářadí

Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) max.
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů

Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

obj. hmotnost v suchém stavu

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota
podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí
být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

EN 998-1
05
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnější omítku
(GP) pro venkovní použití
weber.dur porobeton
A1
W0
15
min. MPa
0,3
B
W/mK
0,47
15
kg/m3

1 350

Čištění
Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Kabát pro domeček z porobetonu - jedině
z weber.dur porobeton!

368

weber.dur porobeton

Nejdůležitější vlastnosti
omítka na porobeton v tloušťce 5 - 10 mm
pro strojní zpracování
pro interiér i exteriér
povrch lze zpracovat tak, že není nutné
provádět následné štukování

Aplikace
Weber.dur porobeton se aplikuje na
podklad v tloušťce 5 – 10 mm. Před
omítáním je nutné podklad dostatečně
navlhčit nebo napenetrovat dle doporučení výrobce.

Použití
Omítka na porobeton pro strojní zpracování, použitelná v interiéru
i exteriéru. Povrch lze zpracovat tak, že není nutné provádět následné
štukování (garáže, dílny, podřadné prostory).

Čerstvě aplikovaná malta se stahuje
tak, aby v ní nebyly vzduchové póry
– nejlépe zubovou latí.

název
weber.dur porobeton
suchá směs (tl. 5 mm):

spotřeba

číslo výrobku
MVCs671

cca 7,5 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Balení
Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.
Nanesená omítka se zarovná do roviny
strhávací latí a po zavadnutí se hrubě
zatočí dřevěným hladítkem.

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

Povrch omítky se upraví filcovým
hladítkem do štukové struktury.

Poznámka:
Před prováděním finální povrchové úpravy je nutné nechat omítku řádně
vyzrát (min. 1 mm omítky – 1 den technické přestávky).
tahle asi

tahle asi
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weber.dur univerzální
univerzální malta

Definice výrobku

Likvidace odpadů

Suchá směs pro vícevrstvé jádrové omítky a pro zdění, pro ruční
zpracování.

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

Barevné odstíny

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

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

CE parametry

Technická data
weber.dur
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
přídržnost min.
doba zpracovatelnosti

univerzální
mm
MPa
MPa
minut

1
min. 5
0,3
90

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků,
prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi
doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik
cementovou maltou, dle doporučení výrobce.

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota
podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí
být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) max.
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů
obj. hmotnost v suchém stavu

EN 998-1
05
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnější omítku
(GP) pro venkovní použití
weber.dur univerzální
A1
W1
20
min. MPa
0,3
A
W/mK
0,54
15
kg/m3

1 500

Nářadí
Míchačka, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

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.

370

Zdíte a omítáte?
Používejte 2 v 1 weber.dur univerzální!

weber.dur univerzální

Nejdůležitější vlastnosti
pro jádrové omítky a pro zdění
pro ruční zpracování
pro interiér i exteriér
vhodná jako podklad pro jemné
a minerální omítky

Aplikace
Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá
voda cca 4,6 l na jeden pytel (25 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.
Nahazování jádrové omítky se provádí
nahozením zednickou lžící na připravený podklad. Zdivo nahodíme po celé
ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny
a uzavřeny.

Použití
Malta určená pro jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpracování,
použitelná v interiéru i exteriéru. Vhodná jako podklad pro jemné
a minerální omítky. Povrch lze zpracovat tak, že není nutné provádět
následné štukování (garáže, dílny, podřadné prostory).
název
weber.dur univerzální
suchá směs (tl. 10 mm):

spotřeba

číslo výrobku
MVC690

cca 15 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

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

Skladování
Doporučená tloušťka jedné vrstvy je
od 10 do 15 mm. Při větších tloušťkách
omítky doporučujeme aplikaci ve dvou
vrstvách. Nanášení druhé vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou první vrstvu.
Nanesená omítka se zarovná do roviny
strhávací latí. Nanášení zdicí malty se
provádí nanesením zednickou lžící
na zdicí prvek.

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

CE parametry

Pevnost v tlaku:
Počáteční pevnost ve smyku:
Obsah chloridů:
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) max.
Tepelná vodivost (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů

EN 998-2
07
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
návrhová obyčejná malta pro
zdění k použití ve venkovních
stavebních částech
s konstrukčními požadavky
weber.dur univerzální
Třída M 5
0,15 N/mm2
<0,01 % hm
A1
0,4 kg (m2 min.0,5)
μ 20
W/mK
0,53
15

obj. hmotnost v suchém stavu

kg/m3

1 500
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weber.dur štuk EX
štuková omítka vnější

Definice výrobku

Upozornění

Suchá omítková směs pro provádění vnitřních i vnějších štuků, pro
ruční zpracování.

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

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní bílé barvě.

Likvidace odpadů

Složení

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

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data
weber.dur
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
přídržnost min.
doba zpracovatelnosti

štuk EX
mm
MPa
MPa
minut

0,5
1,5 - 5
0,2
90

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

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 v rozmezí od +5 °C do +26 °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).

Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) max.
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů
obj. hmotnost v suchém stavu

EN 998-1
05
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnější omítku
(GP) pro venkovní použití
weber.dur štuk EX
A1
W0
15
min. MPa
0,2
A
W/mK
0,77
15
kg/m3

1 610

Čištění
Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Chcete hladkou fasádu?
Aplikujte weber.dur štuk EX!
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weber.dur štuk EX

Nejdůležitější vlastnosti
jednosložková suchá omítka pro
vnitřní i vnější použití
pro provádění štukových vrstev
pro ruční zpracování
finální vrstva na jádrovou omítku

Aplikace
Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá
voda cca 6,1 l na jeden pytel (25 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 i vnějších štukových omítek v tloušťce
do 2 mm. Slouží jako finální vrstva na jádrovou omítku.
název
weber.dur štuk EX
suchá směs (tl. 1 - 2 mm):

spotřeba

číslo výrobku
MVCJ320

cca 1,8 - 3,5 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

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

Skladování
Úprava povrchu se provede molitanovým nebo houbových hladítkem.

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

tahle asi

tahle asi

POZNÁMKA:
Před aplikací konečné povrchové vrstvy (nátěr, fasádní tenkovrstvá omítka)
je nutné nechat štuk řádně vyzrát v závislosti na tloušťce vrstvy. Minimálně
však 1 mm omítky/1 den přestávka.

tahle asi
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štuková stěrka
omítka se štukovou strukturou

Definice výrobku

Upozornění

Jednosložková, mrazuvzdorná, stěrková hmota na bázi cementu.

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

Barevné odstíny
Bílá.

Likvidace odpadů

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

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

Technická data

Příprava podkladu

štuková stěrka
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
přídržnost min.
doba zpracovatelnosti

mm
MPa
MPa
minut

0,5
1,5 - 5
0,5
90

Všeobecné požadavky pro podklad
Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi vhodné podklady patří beton, armovací stěrková
vrstva na zatepl. systému, soudržná omítka.
Při použití na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle
konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Větší nerovnosti je třeba vyrovnat před samotným prováděním celoplošné vrstvy, stejně tak je nutné zašpachtlovat veškeré spáry a praskliny.
V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním roztokem weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti
podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při první penetraci použijeme penetrační nátěr v ředění 1:8 a při
druhé v ředění 1:5.
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

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při nanášení musí být od +5 °C do +25 °C, teplota podkladu nesmí být nižší než +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímému působení slunečních paprsků, silnému proudění
vzduchu a dešti.

Nářadí
Hladítko PVC, lžíce, molitanové hladítko, 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 tmele. Při práci
se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) max.
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů
obj. hmotnost v suchém stavu
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EN 998-1
05
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
obyčejná malta pro vnější omítku
(GP) pro venkovní použití
štuková stěrka
A1
W2
20
min. MPa
0,5
B
W/mK
0,49
15
kg/m3

1 390

štuková stěrka

Nejdůležitější vlastnosti
speciální mrazuvzdorná stěrka
vzhled štukové struktury
k renovaci starých pevných omítek
pevnější než tradiční štuk

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,5 – 7 l
vody pomocí Unimixeru násady na
vrtačku, nebo mícháním ve volnospádné míchačce. Doba míchání je 2 –
5 min.

Hmota se nanáší na podklad nerezovým
nebo plastovým hladítkem.
Omítka se natahuje na tloušťku zrna.

Použití
Hmota je určena pro provádění finálních úprav se vzhledem štukového
povrchu, na povrchovou úpravu, na renovace a rekonstrukce tradičních
jádrových omítek, na povrchovou úpravu členitých detailů tradičních
fasád. Určeno pro venkovní i vnitřní aplikaci.
název
štuková stěrka

spotřeba
4,0 kg/m2

číslo výrobku
3803

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Balení
Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.
Po zavadnutí hmoty povrch uhladíme
hladítkem (molitan, houba).

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

Systémové výrobky

Poznámka:
Doporučujeme technickou přestávku min. 1 mm omítky = 1 den před konečnou úpravou štukové stěrky.

název

str.

podkladní nátěry:
savý podklad:
weber.podklad A
nesavý podklad:
weber.favo haft

174
340

Víte, že se štukovou stěrkou docílíte
velmi sametově hladký povrch?
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terralit
tepelně izolační omítka

Definice výrobku

Upozornění

Průmyslově vyráběná, tepelně izolační, suchá malta na bázi perlitu
se speciálním hydraulickým pojivem.

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

Složení
Je vyrobena na bázi cementu, minerálních plniv, perlitu a modifikujících přísad.

Technická data
terralit
pevnost v tlaku
přídržnost min.
tepelná vodivost

MPa
MPa
W/mK

1,5 - 5
0,2
max. 0,2

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.

CE parametry

Všeobecné požadavky pro podklad
Používá se na venkovní i vnitřní plochy. Jako podklad pod omítku je
vhodný každý dobře a rovnoměrně savý podklad, který je nepohyblivý
a nesrážlivý, neobsahuje vodou rozpustné prvky, je pevný, suchý.
Podklad se mírně navlhčí čistou vodou a potom se upraví provedením
podkladního podhozu hmotou weber.dur podhoz MC665.

Podmínky pro zpracování
Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při omítání je
nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Proti
rychlému vysychání chránit zakrytím čerstvé omítky plachtou,
případně kropením vodou.

Nářadí
Zednická lžíce, stahovací lať, hladítka, míchací zařízení, nanášecí
zařízení, vodováha.

Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) max.
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů
obj. hmotnost v suchém stavu

EN 998-1
05
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
tepelně izolační malta pro vnější
omítku (GP) pro venkovní použití
terralit
A1
W1
15
min. MPa
0,2
B
W/mK
T2
15
kg/m3

580

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

Požadujete lepší tepelné vlastnosti omítky?
Terralit je to pravé, co patří na váš dům!
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Nejdůležitější vlastnosti
terralit

zvýšení tepelné izolace
vysoce propustná pro vodní páry
nepraská ani ve větších vrstvách
rychlost provádění
λ = 0,125 W/mK

Aplikace
Na předem zvlhčený podklad se provede podkladní postřik hmotou
weber.dur podhoz ostrým ručním náhozem.

Tepelně izolační omítka se míchá s čistou vodou v poměru 10 – 12 l/pytel
do plastické směsi s konzistencí vhodnou pro ruční omítání. Poměr vody se
může v závislosti na povětrnostních
podmínkách výrazně lišit. Nanáší se
ručně.
Čerstvě provedená omítka se srovná latí
na požadovanou tloušťku vrstvy.

Použití
Na zlepšení tepelné izolace venkovních i vnitřních ploch u novostaveb
i starých budov. Tepelně izolační omítka terralit může být použitá:
A/ jako vnitřní izolace, podstatně urychlí vyhřátí studených místností
B/ jako venkovní izolace, podstatně se zvyšuje tepelná akumulace zdiva.
název
terralit

spotřeba
číslo výrobku
1 pytel/m2/vrstva 4 cm
8601

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Balení
V 50 litrových (cca 20 kg) pap. obalech s úpravou proti vlhkosti,
40 ks – 800 kg/paleta.

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

Systémové výrobky
Po zatvrdnutí je možné povrch omítky
srovnat a vyhladit brusným hladítkem
a opatřit tenkovrstvou omítkou se
zrnem minimálně 2 mm. Doporučená
vrstva je max. 4 cm. Při větších
tloušťkách je nutno vložit skleněnou
síťovinu.

název
weber.dur podhoz
weber.san 600
výztužná skleněná síťovina R117
weber.therm klasik LZS 710
nebo weber.mix mont

str.
366
412
41
80
381

Pro nátěry a tenkovrstvé omítky do velikosti zrn 1,5 mm se povrch tepelně izolační omítky upraví jemnou štukovou
omítkou – weber.san 600.

Pro eliminaci možnosti vzniku smršťovacích thlin v omítce. doporučujeme celoplošně plikovat hmotu LZS 710 se
skleněnou síťovinou R117. (Vyskytují-li
se velké trhliny, pak doporučujeme vyplnit hmotou weber.mix mont.)
tahle asi
Poznámka:
Před prováděním konečné povrchové úpravy je nutné nechat omítku řádně
vyzrát (min. 1 mm omítky – 1 den technické přestávky).
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.mix zdicí
5 MPa, 10 MPa

pro ruční zpracování
pro interiér i exteriér
vhodná pro zdění z běžných zdicích
prvků (vyjma porobetonových
tvárnic), kde je požadovaná pevnost
5 MPa/10 MPa

zdicí malta

Definice výrobku
Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data
weber.mix zdicí
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
doba zpracovatelnosti

Použití
Pro zdění z běžných zdicích prvků (vyjma porobetonových tvárnic) pro
ruční zpracování, pro interiér i exteriér.
název
weber.mix zdicí 5 MPa
suchá směs (na 1 m3 malty)
suchá směs (tl. 1 cm)
weber.mix zdicí 10 MPa
suchá směs (na 1 m3 malty)
suchá směs (tl. 1 cm)

spotřeba

číslo výrobku
MVC910

cca 1 750 kg
cca 16,5 kg/m2
cca 1 850 kg
cca 14 kg/m2

4
10
90

Všeobecné požadavky na podklad
Při zdění je nutné silně savé materiály předem namočit, aby se
zabránilo rychlému vysušení malty. Malta není vhodná pro zdění
ze skleněných tvárnic a sádrových prvků.

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota zdicích
prvků nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být
vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí
Čištění

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

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

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

CE parametry
1020
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
1020-CPD-020018959
EN 998-2
návrhová obyčejná malta pro zdění
k použití ve venkovních stavebních
částech s konstrukčními požadavky
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10 MPa

4
5
90

Míchačka, fanka, zednická lžíce.

Balení

obj. hmotnost (suché ztvrdlé malty)

5 MPa

Podmínky pro zpracování
MC920

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Pevnost v tlaku min.
Počáteční pevnost ve smyku
Obsah chloridů max.
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) (tab. hodnota)
Tepelná vodivost λ10, dry (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452),

mm
MPa
minut

W/mK
cyklů

weber.mix zdicí
5 MPa
10 MPa
M5
M 10
0,15
0,15
0,1
0,1
A1
A1
0,8
0,7
5/15
5/15
1,11
1,07
15
15

kg/m3

1 900

MPa
MPa
% hm.
kg/min2m0,5

1 890

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.

Aplikace
Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá
voda cca 4 l na jeden pytel (25 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.
Nanášení zdicí malty se provádí nanesením zednickou lžící na zdicí prvek.

Nejdůležitější vlastnosti

weber.mix
lícový

pro ruční zpracování
pro interiér i exteriér
vhodná pro zdění ze zdicích
prvků pro lícové zdivo

zdicí malta pro lícové zdivo

Definice výrobku
Suchá maltová směs pro zdění lícového zdiva, pro ruční zpracování.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data
weber.mix
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
doba zpracovatelnosti

lícový
mm
MPa
minut

2
5
90

Všeobecné požadavky na podklad
Při zdění je nutné silně savé materiály předem namočit, aby se
zabránilo rychlému vysušení malty. Malta není vhodná pro zdění
ze skleněných tvárnic a sádrových prvků.

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota zdicích
prvků nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být
vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Použití
Zdicí malta pro ruční zpracování, použitelná v interiéru i exteriéru.
Vhodná pro zdění ze zdicích prvků pro lícové zdivo.
název
weber.mix lícový
suchá směs na 1 m3 malty
suchá směs (tloušťka 1 cm)

spotřeba

číslo výrobku
MC930

cca 1 800 kg
cca 14 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

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

Míchačka, fanka, zednická lžíce.

Skladování

Čištění
Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

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

Upozornění

CE parametry

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

1020
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
1020-CPD-020018959
EN 998-2
návrhová obyčejná malta pro zdění
k použití ve venkovních stavebních
částech s konstrukčními požadavky

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.

Aplikace
Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá
voda cca 3,8 l na jeden pytel (25 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.
Nanášení zdicí malty se provádí nanesením zednickou lžící na zdicí prvek.

weber.mix lícový
Pevnost v tlaku min.
Počáteční pevnost ve smyku
Obsah chloridů max.
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) (tab. hodnota)
Tepelná vodivost λ10, dry (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů
obj. hmotnost (suché ztvrdlé malty)

MPa
MPa
% hm.
kg/min2m0,5
W/mK
kg/m3

M5
0,15
0,1
A1
0,2
5/15
1,15
15
1 910
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.mix
pokrývačský

pro kladení pálených
a betonových krytin
pro ruční zpracování

směs pro kladení pálených
a betonových krytin

Definice výrobku
Suchá maltová směs pro kladení pálených a betonových krytin, pro
ruční zpracování.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data
weber.mix

Použití
Malta je určena pro kladení pálených a betonových krytin, pro ruční
zpracování.
název
weber.mix pokrývačský

spotřeba

číslo výrobku
MVC990

Spotřeba suché směsi na 1 m3 malty:

zrnitost směsi
pevnost v tlaku
doba zpracovatelnosti

lícový
mm
MPa
minut

2
2,5
90

Všeobecné požadavky na podklad
Při pokládání krytiny je nutné dostatečně navlhčit, aby se zabránilo
rychlému vysušení malty.

cca 1 500 kg

Podmínky pro zpracování

cca 15 kg/m2

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota krytiny
nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být
vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Spotřeba suché směsi (tloušťka 1 cm):
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Nářadí

Balení

Míchačka, fanka, zednická lžíce.

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

Čištění

Skladování

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

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

Upozornění

CE parametry

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
1020
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
1020-CPD-020018959
EN 998-2
návrhová obyčejná malta pro zdění
k použití ve venkovních stavebních
částech s konstrukčními požadavky

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.mix pokrývačský
Pevnost v tlaku min.
Počáteční pevnost ve smyku
Obsah chloridů max.
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) (tab. hodnota)
Tepelná vodivost λ10, dry (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů
obj. hmotnost (suché ztvrdlé malty)
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MPa
MPa
% hm.
kg/min2m0,5
W/mK
kg/m3

M 2,5
0,15
0,1
A1
0,11
15/35
0,79
15
1 640

Aplikace
Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá
voda cca 4,6 l na jeden pytel (25 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.
Nanášení malty se provádí nanesením
zednickou lžící na prvek krytiny.

Nejdůležitější vlastnosti

weber.mix mont
weber.mix mont Z

pro lepení porobetonových
tvárnic
ruční zpracování
pro interiér i exteriér

malty pro tenkovrstvé lepení
porobetonových tvárnic

Definice výrobku
Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční
zpracování.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Všeobecné požadavky na podklad

Použití

Porobetonové tvárnice musí být zbaveny prachu a nečistot, nesmí být
promrzlé. Tvárnice se před nanesením směsi nevhlčí.

Směs je určená pro lepení porobetonových tvárnic, pro ruční
zpracování. Použití v interiéru i exteriéru.

Podmínky pro zpracování
Weber.mix mont – teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C
do +26 °C, teplota porobetonových tvárnic nesmí klesnout pod +5 °C.
Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním
účinkům tepla, vlhka a průvanu.
Weber.mix mont Z – lepidlo je určené pro aplikace v rozsahu teplot
vzduchu od +1 °C do +15 °C a vlhkostních podmínek do 80 %. Teplota
podkladu musí být nad +1 °C. Teplota vzduchu nesmí klesnout pod +1 °C
min. do 6 hodin po aplikaci.

název
weber.mix mont
použité ozubení hladítka 4 mm:

spotřeba

číslo výrobku
MCT510

3,3 kg/m2 14 kg/m3

weber.mix mont Z
použité ozubení hladítka 4 mm:

MCT510Z
3,3 kg/m2 14 kg/m3

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

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

Nářadí

Skladování

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 4 mm.

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

Čištění

CE parametry

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.
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Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
1020-CPD-020018961
EN 998-2
návrhová obyčejná malta pro zdění
pro tenké spáry ve venkovních stavebních
částech s konstrukčními požadavky

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.

Aplikace

Pevnost v tlaku min.
Počáteční pevnost ve smyku
Obsah chloridů max.
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) (tab. hodnota)
Tepelná vodivost λ10, dry (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452),
obj. hmotnost (suché ztvrdlé malty)

W/mK
cyklů

weber.mix
mont
mont Z
M5
M5
0,3
0,3
0,1
0,1
A1
A1
0,4
0,4
2/25
2/25
0,49
0,49
15
15

kg/m3

1 400

MPa
MPa
% hm.
kg/min2m0,5

1 400

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) cca do 5,5 l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky).
Doba míchání je 2 minuty. Po rozmíchání směs nechte 5 minut odstát
a ještě jednou krátce promíchejte. Nanášejte pomocí zubového hladítka.
Do připraveného lože klademe další porobetonové prvky.
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Nejdůležitější vlastnosti

thin-set
poromalta

pro lepení porobetonových tvárnic
ruční zpracování
pro interiér i exteriér

Pro rozvážnou a klidnou práci,
kde čas nehraje roli

Definice výrobku
Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční
zpracování.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data
thin-set poromalta
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
doba zpracovatelnosti
čas pro úpravu

Použití
Směs je určená pro lepení porobetonových tvárnic, pro ruční
zpracování. Použití v interiéru i exteriéru.
název
thin-set poromalta

spotřeba
3,3 kg/m2 14 kg/m3

číslo výrobku
POR

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

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

Porobetonové tvárnice musí být zbaveny prachu a nečistot, nesmí být
promrzlé. Tvárnice se před nanesením směsi nevhlčí.

Podmínky pro zpracování
Thin-set poromalta - teplota ovzduší při aplikaci musí být od
+5 °C do +26 °C, teplota porobetonových tvárnic nesmí klesnout pod
+5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým
negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Čištění
Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

CE parametry

Upozornění
1517-05
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
1517-CPD-06016
EN 998-2
návrhová obyčejná malta pro zdění
k použití ve venkovních stavebních
částech s konstrukčními požadavky

thin-set poromalta

382

Všeobecné požadavky na podklad

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 4 mm.

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

obj. hmotnost (suché ztvrdlé malty)

0,5
5
90
10

Nářadí

Skladování

Pevnost v tlaku min.
Počáteční pevnost ve smyku
Obsah chloridů max.
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár (μ) (tab. hodnota)
Tepelná vodivost λ10, dry (tab. hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452), cyklů

mm
MPa
minut
minut

MPa
MPa
% hm.
kg/min2m0,5
W/mK
kg/m3

M5
0,3
0,1
A1
0,4
5/25
0,49
15
1 400

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.

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) cca do 6,8 l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky).
Doba míchání je 2 minuty. Po rozmíchání směs nechte 5 minut odstát
a ještě jednou krátce promíchejte. Nanášejte pomocí zubového hladítka.
Do připraveného lože klademe další porobetonové prvky.
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weber.bat potěr 20 MPa,
weber.bat potěr 30 MPa,
weber.bat jemný 25 MPa
jednosložková cementová podlahová hmota

Definice výrobku

Upozornění

Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování.

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

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Likvidace odpadů

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data
Potěry jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití.
weber.bat
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
pevnost v tahu za ohybu
doba zpracovatelnosti

mm
MPa
MPa
minut

potěr 20 MPa jemný 25 MPa potěr 30 MPa
4
1
4
min. 20
min. 25
min. 30
min. 4
min. 4
min. 5
90
90
90

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad (beton) musí být zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesmí
být zmrzlý. Před nanesením směsi doporučujeme podklad zdrsnit
a důkladně navlhčit. Při nedostatečném navlhčení se může betonový
potěr v důsledku rychlého odsátí vody odtrhnout od podkladu. Pro
zvýšení přídržnosti k podkladu je vhodné aplikovat penetrační nátěr.

Podkladní nátěr
Na penetraci podkladu před aplikací směsi používáme ředěný roztok
nebarvené disperze s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu.
V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci.

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °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, lať (doporučujeme
vibrační), vodováha, nerezové hladítko.

Čištění
Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.
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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.bat potěr, jemný

Nejdůležitější vlastnosti
podlahová hmota pro ruční zpracování
jednosložková hmota
k vytváření podlahových vrstev
pochůznost min. po 1 dni

Aplikace
Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá
voda 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.

weber.bat

potěr 20 MPa

jemný 25 MPa

potěr 30 MPa

cca 3,4 l
10 - 40 mm

cca 4,1 l
5 - 20 mm

cca 3,4 l
10 - 40 mm

dávkování vody na 25 kg pytel
aplikační tloušťka vrstvy

Hmota se nanáší na připravený podklad
(příp. do srovnávacích lišt).

Použití
Podlahová hmota je určena pro provádění vnitřních připojených
pochůzných potěrů. Tvoří podkladní vrstvu pro konečnou povrchovou
úpravu podlah a slouží jako vyrovnávací vrstva v suchém i vlhkém
neagresivním prostředí.
název
weber.bat potěr 20 MPa
weber.bat jemný 25 MPa
weber.bat potěr 30 MPa
suchá směs na 1 m3 hmoty:
suchá směs (tl. 10 mm):

spotřeba

číslo výrobku
BP420
BP425
BP430

cca 1950 kg
cca 22 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

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

Skladování
Povrch se zarovná do roviny stahovací
latí nebo vibrační lištou s následným zahlazením povrchu hladítkem Podle prostředí, kdy byla směs aplikována,
se provádí její ošetřování (kropení
vodou). Podlaha je pochůzná po
2 dnech.

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

EN 13813 - 05
Sain-Gobain Weber Terranova, Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách
weber.bat
Reakce na oheň
Uvolňování nebezpečných látek
Propustnost vody
Propustnost vodní páry
Pevnost v tlaku min.
Pevnost v tahu za ohybu min.
Odolnost proti obrusu
Zvuková izolace
Zvuková pohltivost
Tepelný odpor
Odolnost proti chemickému vlivu
Mrazuvzdornost po 20 cyklech, min.

MPa
MPa

potěr 20 MPa
A 1 fl
CT
NPD
NPD
C20
F4
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

jemný 25 MPa
A 1 fl
CT
NPD
NPD
C25
F4
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

potěr 30 MPa
A 1 fl
CT
NPD
NPD
C30
F5
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

%

75

75

75
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weber.bat balkonový
jednosložková cementová
podlahová hmota

Definice výrobku

Čištění

Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování.

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Barevné odstíny

Upozornění

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

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

Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data

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

Potěry jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití.
weber.bat
zrnitost směsi
pevnost v tlaku
pevnost v tahu za ohybu
doba zpracovatelnosti

mm
MPa
MPa
minut

Likvidace odpadů

balkonový
4
min. 25
min. 5
90

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

EN 13813 - 05
Sain-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
cementový potěrový materiál
pro vnitřní použití ve stavbách

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad (beton) musí být zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesmí
být zmrzlý. Před nanesením směsi doporučujeme podklad zdrsnit
a důkladně navlhčit. Při nedostatečném navlhčení se může betonový
potěr v důsledku rychlého odsátí vody odtrhnout od podkladu. Pro
zvýšení přídržnosti k podkladu je vhodné aplikovat penetrační nátěr.

Podkladní nátěr
Na penetraci podkladu před aplikací směsi používáme ředěný roztok
nebarvené disperze s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu.
V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci.

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °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, lať, vodováha, nerezové
hladítko.

weber.bat balkonový
Reakce na oheň
Uvolňování nebezpečných látek
Propustnost vody
Propustnost vodní páry
Pevnost v tlaku min.
Pevnost v tahu za ohybu min.
Odolnost proti obrusu
Zvuková izolace
Zvuková pohltivost
Tepelný odpor
Odolnost proti chemickému vlivu
Mrazuvzdornost po 20 cyklech, min.

MPa
MPa

%

A 1 fl
CT
NPD
NPD
C25
F5
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
75

Víte, že s weber.bat balkonový můžete vytvořit
i mírné spády?
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weber.bat balkonový

Nejdůležitější vlastnosti
k vytváření vrstev s aplikační
tloušťkou 1 až 10 cm
snižuje tvorbu smršťovacích trhlin
pro spádové vrstvy
pro vyrovnávací a podkladní vrstvy
pochůznost min. po 1 dni

Aplikace
Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá
voda cca 3,5 l na jeden pytel (25 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.

Hmota se nanáší na připravený podklad
(případně do srovnávacích lišt). Hmota
se aplikuje v tloušťce vrstvy od 1 cm
do 10 cm.

Použití
Podlahová hmota je určena pro provádění vyrovnávacích vrstev
vnitřních i vnějších připojených potěrů v tloušťce 1 – 10 cm. Tvoří
podkladní vrstvu pro konečnou povrchovou úpravu podlah a slouží jako
vyrovnávací vrstva v suchém i vlhkém neagresivním prostředí.
název
weber.bat balkonový
suchá směs na 1 m3 hmoty:
suchá směs (tl.1 cm):

spotřeba

číslo výrobku
BP404

cca 1950 kg
cca 18 – 21 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

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

Skladování
Povrch se zarovná do roviny stahovací
latí nebo vibrační lištou s následným
zahlazením povrchu hladítkem Podle
prostředí, kdy byla směs aplikována,
se provádí její ošetřování (kropení
vodou). Podlaha je pochůzná po 2
dnech.

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