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Jak provést

PROBLÉM

hydroizolaci bez nutnosti
použití bitumenových
natavovacích pásů?

Při stavbě suterénu z betonu mohou vzniknout četné problémy vniknutím vlhkosti do konstrukce:

Starý beton není vždy odolný a nepředstavuje dostatečnou ochranu proti vnější
vlhkosti.

Beton může mít lokální vady a trhliny
vzniklé při betonáži nebo při procesu
sedání…

…nebo praskne při korozi výztuže.

Zásady efektivního provedení vnější hydroizolace

• Úroveň spodní vody by měla být pod
podlahou sklepa.
• Odvedení vody z úrovně podzákladí provedeme podélnou drenáží.
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• Hydroizolaci musíme provést z následujících důvodů:
• ochrany proti vstupu vody do konstrukce
• ochrany proti zásypu

Odolnost izolace proti vniku vlhkosti
nemusí být dostatečná, zvláště proti přechodnému zavodnění.

NAŠE ŘEŠENÍ

+

Hrubé nerovnosti podkladu přestěrkujeme vysprávkovou hmotou weber.favo
SM 215 pront.

Štětkou nebo zubovou stěrkou naneseme
hmotu terizol.

Nerezovým ocelovým hladítkem vyrovnáme povrch.

Hmotu terizol mechanicky promícháme,
dokud nevznikne homogenní pastovitá
hmota bez hrudek.

ŘEŠENÍ

Nepevné části podkladu je nutno odstranit.

Výhody našeho řešení: • jednoduchá aplikace
• časová a finanční úspora

název
weber.favo SM 215 pront
terizol

číslo výrobku
OH100
7614

balení
25 kg
20 kg

spotřeba
1,5/1 mm
2,8/1 mm

str.
244
342
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Sanujeme

PROBLÉM

vlhké a zasolené zdivo

392

Voda vniká do zdiva vlivem chybějící nebo
porušené izolace, nebo povrchové úpravy.
Jedna z nejčastějších škod způsobených
vlhkostí zdiva jsou vlhkostní mapy se solnými výkvěty. Ze začátku působí mapy
pouze neesteticky, ale další poruchy
na sebe nenechají dlouho čekat.

Vlivem vlhkého zdiva se snižuje jeho
tepelně izolační schopnost. Zavlhčená
omítka vlivem zamrznutí začíná praskat
a tím se otvírá dalšímu přístupu vlhkosti.

V interiéru zavlhčené zdivo umožňuje
výskyt plísní a hnilobných bakterií. Tím se
snižuje komfort užívaných prostor.

Za spolupůsobení krystalizujících
solí dochází k odpadávání omítky a k dalšímu narušování zdiva jehož poškození
může být nebezpečné i z hlediska jeho
únosnosti.

Vykrystalizované soli mohou mít i hydroskopické vlastnosti. Tyto soli mohou přejímat vodu z okolního vzduchu. Spolu
s kyselým deštěm jsou vhodným prostředím pro bakterie, plísně a řasy. Ty mají
snahu si vlhké prostředí zachovat, a také
nasávají vlhkost z okolního vzduchu.

Vlivem nepropustného obkladu stoupá
vlhkost výše než u zdiva bez obkladu.

Proč jsou staré zdi vlhké a zasolené?

U starého zdiva často chybí izolace, která
by zamezila vzlínání kapilární vlhkosti.
Současně s touto vlhkostí se přepravují
rozpuštěné soli (dusičnany, chloridy a sírany), které se usazují v kapilárách a tím
zmenšují jejich průměr. Tím umožňují
vzlínání vody do vyšší výšky.

V průběhu ročních období se hranice vlhkosti mění od minimální (h) až po maximální (H). V této oblasti se vlhkost nejvíce
odpařuje a nejvíce se zde ukládají dopravené soli. Tyto hranice jsou u jednotlivých
staveb rozdílné, ale zpravidla dobře viditelné.

Voda na povrchu zdiva se odpaří,
soli se vysušují a krystalizují. Tím zvětšují
svůj objem a vlivem krystalického tlaku
rozrušují povrchové vrstvy. Postupem
času se tento proces stále opakuje a škody
jsou stále patrnější.

Metody a technické prostředky pro sanaci vlhkého zdiva
Základní metody
• Mechanické – Mechanické metody navazují na klasické sanační metody. Jejich úkolem je vytvoření nové hydroizolační clony proti vzlínající
vlhkosti a nahrazují ruční práci klasických metod postupného vybourávání zdiva nebo podřezávání cihelného zdiva pilou.
- Strojní podřezávání řetězovou pilou
- Strojní podřezávání kotoučovou pilou
- Strojní podřezávání diamantovým lanem
- Zarážení nerezových plechů do zdiva
• Injektážní – injektážní metody vytvářejí hydroizolační clonu formou napuštění zdiva vodoodpudivými nebo vodonepropustnými
materiály.
Tlakové – tlakové injektáže studené
tlakové injektáže horké
Beztlakové – utěsňující
hydrofobizační
impregnační
• Elektrofyzikální metody
Jedním z technických prostředků proti vzlínání vody ve zdivu bez izolace jsou elektrofyzikální metody.
- elektroosmotické
- magnetokinetické

Doplňkové metody
• Sanační omítkové systémy
- sanační suché omítkové směsi
- sanační přísady

ŘEŠENÍ

• Elektrochemická metoda
Jedná se o metodu, která spojuje vlastnosti těsnící injektáže a elektrofyzikálního vysoušení zdiva.

• Vzduchoizolační systémy
Vzduchoizolační větrací systémy mají nejdelší tradici v oblasti sanace vlhkého zdiva.
Jejich podstata je ve vytvoření vzduchových dutin ve stavební konstrukci s proudícím vzduchem.
- vnější
- vnitřní
- podpodlažní
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Proč sanovat

PROBLÉM

s Weber Terranova

Pro správný návrh sanačního opatření je nutné provést důkladný průzkum sanovaného objektu.
Firma Saint–Gobain Weber Terranova používá pro měření vlhkosti CM přístroj a elektronický hydrometr BD 2.
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Metoda s CM přístrojem je velmi mobilní.
Nelze však provádět velké množství
vzorků v krátkém čase. Metoda využívá
chemické reakce vody s karbidem vápníku
a určuje vlhkost přepočtem ze stanoveného objemu (tlaku) vzniklého acetylénu
podle následujícího vztahu:
CaC2+2H2O - CA(OH)2+C2H2

Odběr vzorků se provádí ze zdokumentovaných bodů z problematických míst
v tzv. figurách, které jsou v jednom bodě
ve výšce 0,2 – 1,2 a 2,2 m. Odběr vzorku
se provádí z vnitřku zdiva cca 10 – 15 cm
pod povrchem v dostatečném množství.

Vzorek se rozdrtí na misce přiloženou
paličkou na malé kousky, aby bylo možné
ho vložit do tlakové nádoby.

Na přiložených vážkách se naváží
10 g vzorku při odhadované vlhkosti
do 16 %, 20 g při odhadované vlhkosti
do 8 % nebo 100 g při odhadované vlhkosti do 1,4 % (nepoužíváme). Čím je vzorek větší tím je měření přesnější. POZOR
však na přetlakování nádoby. Lépe je začínat od menšího množství.

Odvážený vzorek se nasype do tlakové
nádoby, přidají se přiložené tři ocelové
koule, které mají vzorek rozmělnit tak,
aby došlo k dokonalé chemické reakci karbidu vápníku s vodou obsaženou ve zkušebním vzorku a jako poslední se přidá
1 ks ampule s karbidem vápníku a nádoba
se uzavře.

Nádoba se protřepe a probíhají reakce
vody s karbidem vápníku - vytváří se acetylen. Ten začíná vyvíjet tlak, který se projevuje na pohybu ručičky na manometru.
Po 10 až 15 minutách je reakce ukončena
a je možno odečíst naměřenou vlhkost.

Přímo na manometru se odečte naměřená vlhkost. Při 10 gramovém vzorku
se odečítá na černé stupnici a násobí
se 10x. Naměřená vlhkost je v %. Při
20 gramovém vzorku se odečítá na modré
stupnici a naměřená vlhkost je přímo v %.
100 g vzorky nepoužíváme. Používají se
pouze při podlahářských pracích.

Měření sanility se provádí na vzorcích
odebraných na stavbě a dodaných
do akreditované zkušebny.
Výsledky se porovnávají a konzultují, poté
je navržena vhodná metoda sanace.

Jsme členem společnosti WTA CZ
WTA – Weissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft (vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky)
Ze zájmu o zachování památek v SRN se vytvořila skupina vědců, znalců, techniků a specialistů z praxe, kteří své zkušenosti se sanacemi
staveb a své znalosti materiálů a metod celé problematiky zúročili v roce 1976 založením WTA.
Výstupem WTA jsou směrnice, které pojednávají vždy o určité problematice z oboru sanace staveb. Některé tyto směrnice bývají uznávány
jako normy. V roce 1998 byla založena WTA CZ.

Klasifikace vlhkosti zdiva
Vlhkost zděných konstrukcí, vyvolaná účinky zemní vlhkosti a pod terén prosakující a po povrchu terénu
a chodníků stékající a od něho odstřikující srážkové vody a vody kondenzující z vlhkého vzduchu na povrchu a ve
struktuře zdiva, se ve vztahu k uvažovanému způsobu sanace zdiva nad i pod terénem klasifikuje podle tabulky.
Stupeň vlhkosti
Velmi nízká
Nízká
Zvýšená
Vysoká
Velmi vysoká

Vlhkost zdiva w v % hmotnosti
w<3
3 w<5
5 w < 7,5
7,5 w 10
w > 10

Poznámky:
1. Uváděná klasifikace se vztahuje na konstrukce staveb s místnostmi a prostorami určenými pro pobyt osob;
předpokládá se, že stěny jsou vyzděné z plných cihel na vápennou, vápenocementovou nebo cementovou maltu,
z cihel vápenopískových a z kamenů těch druhů hornin, které se běžně používaly jako zdicí materiály (pískovce,
opuky a další druhy přírodního kamene s nasákavostí vyšší než 10 % hmotnostních.
2. Hmotnostní obsahy vlhkosti se vztahují hlavně na směsné vzorky zdicí malty a zdicích prvků, které byly ze
zdiva vyjmuty z hloubky 100 mm až 150 mm od líce zdi s otlučenou omítkou; v hloubkách zdiva více než 100 mm
pod povrchem je již zpravidla potlačen vliv obklopujícího prostředí na povrchové vrstvy konstrukce (procesy kondenzace a vysušování vody, účinky větrem hnaných dešťů).
Soli

Obsah solí v % hmot.

Chloridy (CI - )

< 0,2

0,2 do 0,5

> 0,5

Dusičnany (NO 3 - )
Sírany (SO 2 - )

< 0,1

0,1 do 0,3

> 0,3

< 0,5

0,5 do 1,5

> 1,5

Hodnocení stupně zasolení zdiva

Nízký

Střední

Vysoký

4

Celkový stupeň zasolení zdiva se podle zjištěných hodnot hodnotí jako nízký, střední s vysoký. Přitom je rozhodující nejvyšší hodnota obsahu iontů solí (bez ohledu zda se jedná o chloridy, dusičnany nebo sírany).

Doplňkové metody
Sanační omítkové systémy
Sanační suché omítkové směsi – kvalitu omítek zaručuje nejen správná aplikace na zdivo, ale zároveň přesnost dávkování
a čistota jednotlivých složek omítkové směsi.
Požadavky na sanační omítky musí odpovídat směrnice WTA 2-9-04. Zde je jednou z podmínek právě suchá směs továrně vyrobená.

ŘEŠENÍ

Jaké metody nabízíme

Pro zamezení pronikání vlhkosti na
povrch zdiva je nutno vytvořit vrstvu
omítky se sítí kapilár, kterou se voda rychle a snadno odpaří. Zároveň však tato
omítka sama vodu nepřijímá a na povrchu je stále suchá.

Aby se soli nehromadily až na povrchu
omítky a nevykreslovaly se vlhké mapy
a nezpůsobovaly zde poruchy, je nutné
v omítce vytvořit dostatečné množství
pórů, v poměru k množství soli a vlhkosti,
které jsou obsaženy ve zdivu. Tyto póry
slouží k odpařování vlhkosti a ukládání
solí vlhkostí přinesenou. Proto správně
zvolené a provedené sanační omítky „fungují“ řadu let.

Pro správnou funkci omítky a povrchové
úpravy je nutné, aby i konečná povrchová
úprava měla dostatečnou prodyšnost pro
vodní páry. Ta musí být alespoň stejná
jako prodyšnost vlastní omítky. Proto se
nesmí používat takové povrchové úpravy,
které by omítku uzavíraly.
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Jak postupovat

PROBLÉM

při renovaci starého zdiva se
známkami poškození vlhkostí
a solí?

Příprava podkladu

Starou, vlhkou a zasolenou omítku je
nutné odstranit do výšky min.
80 – 100 cm nad viditelnou hranici vlhkosti. Okopanou omítku je nutné ihned
odstranit z pracovního prostoru.

Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky
1 – 2 cm a zdivo se očistí kartáčem.

Nebo proudem vzduchu.

Poznámka: Provádûní
sanaãních omítek
viz technické listy.

Pro správnou funkci sanačních opatření,
jak aktivních tak pasivních, je nutná konzultace s odborníky zabývajícími se touto
problematikou. Volejte našim technickým
poradcům.
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Vyrovnání nerovností se provádí již podkladní nebo přímo sanační omítkou,
do které vkládáme úlomky propustného
materiálu jako jsou úlomky cihlových
tašek a cihel. Nesmíme používat úlomky
betonu a betonových tašek. Podklad lze
také vyrovnat dozděním na vápenocementovou maltu. Předepsaná vrstva
sanačního systému nesmí být nijak omezena.

Stopy po vlhkosti se mohou objevit i po
silném dešti. Ty ale neznamenají vážnou
hrozbu pro fasádu, pokud je již ochráněna
vodoodpudivou povrchovou úpravou.

NAŠE ŘEŠENÍ

weber.san WTA
1. připravený podklad
2. weber.san 160
3. weber.san 163 WTA
4. 2x weber.san 162 WTA
nebo 1x weber.san 163 WTA + 1x weber.san 162 WTA
5. povrchová úprava weber.san 600
kerasil nebo weber.ton silikát nebo weber.min
- na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva
- vysoce vodoodpudivý, paropropustný a solím odolný
- splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04
- vysoký obsah vzduchových pórů umožňuje odpařování vody a vytváří prostor pro ukládání solí

weber.san SUPER
1. Připravený podklad
2. weber. san SUPER SAZ860 - první vrstva
3. weber. san SUPER SAZ860 - vlastní sanační vrstva
4. povrchová úprava weber.san 600
kerasil nebo weber.ton silikát nebo
weber.min
- na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva
- vysoce vodoodpudivý, paropropustný, solím odolný
- skládá se z jednoho komponentu
- odpovídá požadavkům směrnice
WTA 2-9-04
- vysoký obsah vzduchových pórů umožňuje odpařování vody a vytváří prostor pro ukládání solí
- nejrychlejší aplikace sanačních omítek

weber.san MONO
1. Připravený podklad
2. weber.san postřik SAZ800 nebo weber.san
SUPER SAZ860 nebo weber.san 160
3. weber.san MONO SAZ850
– vlastní sanační vrstva
4. Povrch. úprava
weber.san 600,
weber.ton silikát, weber.min
- na mírně zavlhčené a zasolené stavby
- vodoodpudivý, paropropustný a odolný proti nižšímu obsahu solí
- jednoduchá zpracovatelnost

Aplikace

Vzhledem k nutnosti zajištění stejnoměrné konzistence a zejména pórovitosti
je nejúčinnější použití kontinuelní
míchačky s míchací zónou pro sanační
omítky. Případně při menším rozsahu
použijeme míchacího nástavce na vrtačku
unimixer.

Vlastní sanační om. se provádí minim.
po 1 dni. Při vysokých teplotách a větrném
počasí je vlhčení nutné tak, aby nedocházelo k příliš rychlému vysychání.
Pro weber.san super platí technologické
přestávky dle technického listu.

Sanační omítka se nanáší ve vrstvě
nejméně 20 mm, při vrstvách silnějších
se provádí nanášení vícevrstvě a závěrem
se stáhne a zarovná latí nebo uhladí.
Sanační omítka se ukončí cca 2 cm nad
terénem v celé tloušťce.

Po vyschnutí (podle technologie) se na
tuto omítkovou vrstvu nahodí k docílení
zvláště hladkého nátěrového podkladu
3 – 4 mm silná vrstva jemné omítky
weber.san 600.

Nemá-li být účinek sanační omítky negativně ovlivňován, smějí být na plochy
sanačních omítek k vytváření struktur
a barevného provedení použity pouze
minerální a silikátové, případně silikonové materiály bez penetrace, silikátové, silikonové nátěry nebo nátěr redis F. V interiéru použijeme kerasil bez penetrace.
Před nanášením musí být sanační omítky
vytvrdlé a vyschlé (viz. technologie provádění).

ŘEŠENÍ

Postřik házet do kříže, cca 50 % plochy.
Na tento postřik se nahazuje sanační
omítka.

bližší informace o jednotlivých výrobcích viz technické listy
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Jak opravovat

PROBLÉM

poškozené betonové konstrukce?

Koroze prvků betonových konstrukcí – balkonových podest, konstrukčních sloupů a stěn apod., může být zdrojem trvalých
a nebezpečných statických poruch, které časem mohou ohrozit jejich funkci. Velké trhliny, odloupaný beton a rezavá výztuž
působí také velmi neesteticky.

Hloubka karbonizace
je závislá na kvalitû betonu

CHRÁNĚNO

CO2

CO2

B45
B35
B25

REZ

B15

Rok

398

10

20

CO2

1 cm
2 cm
3 cm

30

Je-li hodnota pH betonu v rozmezí 12,5 – 9
(prostředí silně zásadité) je výztuž dočasně chráněna před korozí. Jestliže ale pH
poklesne na méně než 9, dochází
k rychlému zhoršování mechanických
vlastností betonu.

Vlivem pronikání škodlivých plynů
a vody současně do betonu dochází
ke zvětšení jeho hutnosti a utěsnění
pórů. Tím se zhoršuje jeho pevnost
a za současné koroze výztuže dochází
k pozvolnému rozpadu.

Koroze betonu je proces pomalý, ale
trvalý.

Na korozi betonu a betonářské výztuže
má vliv:
*pórovitost, kapilarita a poškození betonu
*agresivní vliv škodlivin
*nedostatečná tloušťka krycí vrstvy
betonu

Při nedostatečné ochraně výztuže proniká voda a škodliviny do betonu
a dochází ke korozi oceli. Ta zvětšuje svůj
objem a tím dochází k rozpadu betonu.

Renovace betonových konstrukcí musí
obsahovat:
1- alkalické pH
2- ochranu před agresivními plyny
a vodou
3- odpovídající tloušťku krycí vrstvy
betonu (2 cm nové systémové ochrany
odpovídá 10 cm běžného betonu)

Diagnostika a příprava podkladu

Nejprve je nutné provést průzkum
poškozené konstrukce a vybrat správné
materiály na její opravu.

Zkorodovaný beton se odstraní až na
pevný soudržný podklad. (Doporučujeme
provádět kontrolu přídržnosti odtrhovými zkouškami.)

Ocelová výztuž se musí zbavit rzi obroušením rotačním ocelovým kartáčem nebo
brusným papírem.

Větší nerovnosti, dutiny a chybějící
ochranná vrstva výztuže se provede
natažením vyrovnávací malty weber.rep
vysprávka H.

Vyhlazení povrchu nebo i menší opravy
se provedou natažením weber.rep
vysprávka J (weber.rep povrch – dle
tloušťky vrstvy), která se vyhladí hladítkem.

Aplikace

Výztuž se ošetří adhézním ochranným
nátěrem weber.rep ochrana.

Pﬁi vût‰ích po‰kozeních
objektu je nutno provést
prÛzkum konstrukce
odbornou firmou
a zpÛsob opravy konzultovat
se specialistou statikem.

název
weber.rep ochrana
weber.rep vysprávka J
weber.rep vysprávka H
weber.rep povrch
redisan SHC – impreg. nátěr
weber.ton purolast – nátěr na beton

Při požadavku na barevné ztvárnění
se použije ochranný nátěr na beton
weber.ton purolast (A030).

číslo výrobku
SAB100
SAB110
SAB120
SAB130
H705
A030

spotřeba
2 kg/m2/2 nátěry
20 kg/m2/10 mm vrstvy
20 kg/m2/10 mm vrstvy
2 kg/m2/vrstva 1 mm
0,25 l
0,40 kg/2 nátěry

ŘEŠENÍ

Není-li požadavek na barevné ztvárnění,
doporučujeme opravenou konstrukci
ošetřit hydrofobním nátěrem redisan
SHC (H705). Tento nátěr se používá i v případě požadavku na zvýšenou ochranu
konstrukcí proti solným roztokům.

str.
418
416
417
419
421
420
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weber.san 160
(podhoz) pro sanační omítkový
systém weber.san

Definice výrobku

Upozornění

Solím odolný, vodoodpudivý, paropropustný postřik (podhoz)
používaný pro sanační systém weber.san WTA, weber.san MONO,
weber.san SUPER.

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

Složení

Likvidace odpadů

Cement, vápno, speciální přísady a aditiva.

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

Princip účinnosti
Vytvoří rovnoměrně nasákavý podklad. Je odolný proti solím,
vodoodpudivý paropropustný, nevytvářející zábranu vlhkosti.

Všeobecné požadavky pro podklad
Původní vlhká a zasolená omítka se odstraní s přesahem minimálně
1 m nad hranici vlhkosti. Spáry ve zdivu se vyškrábou, houbovité
a rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál ihned odstranit
z pracovní zóny. Vzniklé otvory očistit a znovu vyzdít. Nakonec je nutné
celou plochu, která má být opatřena podkladním postřikem, očistit
důkladně kartáčem.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na
nejnovějších technických poznatcích. U zpracovatelů se předpokládají
všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.

CE parametry
Referenční norma: EN 998-1
Rok: 05
Saint-Gobain Weber GmbH,
Etzdorf, SRN

Zpracování
Postřik se rozmíchá do obvyklé konzistence pouze s čistou vodou.
Zdivo nahodíme síťovitě do kříže s pokrytím cca 50 %. Při práci na silně
savém zdivu a při teplém počasí je nutné chránit postřik před rychlým
zasycháním lehkým kropením.

Spotřeba
Na 1 m2 při 50 % pokrytí je spotřeba materiálu cca 5 kg.

Nářadí

obyčejná malta pro vnější omítku (GP)
pro venkovní použití

weber.san 160
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)

A1
W0
max. 30
min. 1,0 N/mm2
A
0,84 W/m.K
15 cyklů

Zednická lžíce, lať, zednická šňůra, vodováha, unimixer.
Pevnost v tlaku

Všeobecné podmínky
Veškeré práce spojené s aplikací se provádí za teplot vyšších než
+5° C (teplota vzduchu i konstrukce). Během vyzrávání omítky
nesmí teplota klesnout pod bod mrazu. Použité nářadí je nutné ihned
po ukončení prací řádně očistit čistou vodou. Rovněž tak omítkou
zašpiněné plochy. Zašpiněný oděv se čistí čistou vodou.
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CS IV

weber.san 160

Nejdůležitější vlastnosti
vodoodpudivý, paropropustný
odolný solím
pro ruční zpracování

Aplikace
Původní vlhká a zasolená omítka se
odstraní s přesahem minimálně 1 m
nad hranici vlhkosti. Spáry ve zdivu se
vyškrábou, houbovité a rozpadlé zdivo
se odstraní. Okopaný materiál ihned
odstranit z pracovní zóny. Vzniklé
otvory očistit a znovu vyzdít. Nakonec
je nutné celou plochu, která má být
opatřena podkladním podhozem, očistit důkladně kartáčem.

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

Použití
Jako postřik pro omítkový sanační systém weber.san WTA na vlhké
a zasolené zdivo z různých stavebních materiálů pro vnitřní i vnější
použití.
název
weber.san 160
podkladní postřik

spotřeba

číslo výrobku
P711

5 kg/m2/při krytí 50 %

Balení
Ve 30 kg papírových obalech.

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

Systémové výrobky
Postřik házet síťovitě do kříže s pokrytím cca 50% plochy. Na tento postřik
se, po vyschnutí (1 den), nanáší sanační
nebo sanační vyrovnávací omítka.

název
weber.san 163 WTA
weber.san 162 WTA
weber.san 600 – jemná štuková omítka

str.
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404
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Pro správnou funkci sanačních opatření, jak
aktivních tak pasivních, je nutná konzultace
s odborníky zabývajícími se touto problemati kou.
Volejte našim technickým poradcům.
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weber.san 163 WTA
podkladní sanační omítka

Definice výrobku

Všeobecné podmínky

Suchá minerální maltová směs určená pro použití jako základní porézní
omítka v systému sanačních omítek WTA, prášková.

Veškeré práce spojené s aplikací se provádí za teplot vyšších než
+5 °C (teplota vzduchu i konstrukce). Během vyzrávání omítky nesmí
teplota klesnout pod bod mrazu.
Použité nářadí je nutné ihned po ukončení prací řádně očistit čistou
vodou. Rovněž tak omítkou zašpiněné plochy. Zašpiněný oděv se čistí
čistou vodou.

Složení
Cement, tříděné minerální příměsi, lehké minerální plnivo, přísady pro
lepší zpracovatelnost.
Průběžná kontrola v podnikové laboratoři a nezávislých zkušebnách.
Splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04/D.

Všeobecné požadavky pro podklad
Podklad pro omítání musí být vyčištěný od prachu, výkvětů
a uvolněných částí. Kontrola podkladu se provádí podle platných
směrnic.
Starou vlhkou omítku je třeba oklepat do vzdálenosti alespoň 1 m
od okrajů vlhkých míst. Změklé, uvolněné nebo zpuchřelé části zdiva
odstraňte. Původní zdivo vyčistěte a odpovídajícím způsobem dozděte.
Nakonec vyškrábejte všechny spáry ve zdivu do hloubky cca
10–20 mm. Povrch zdiva případně ostříkejte pískem (bez přídavku vody).
Zdivo podhoďte podkladovým postřikem weber.san 160 (P711). Podle
druhu a nasákavosti podkladu a podle povětrnostních podmínek
podklad navlhčete.

Zpracování
Strojní: lze zpracovávat omítacími stroji s provzdušňovacím ventilem,
kontinuální míchačkou s provzdušňovacím tubusem.
Ruční: Obsah pytle důkladně promíchejte se 6,0 – 7,0 l čisté vody
unimixerem. Základní porézní omítka weber.san 163 WTA se nanáší
v tloušťce jedné vrstvy omítky 10 – 20 mm. Při celkové tloušťce omítky
větší než 20 mm je nutné nanášet omítku ve více vrstvách. Ihned
po nanesení povrch omítky zdrsněte koštětem. Další omítkovou vrstvu
je možné nanést až po vytvrdnutí, které trvá 1 den na 1 mm tloušťky
omítky. Po vyschnutí podkladové omítky je nutné odstranit případně
proniknuté soli suchou cestou (okartáčování, odsávání). Následně se
nanese sanační omítka weber.san 162 WTA (P723) v minimální tloušťce
vrstvy 10 mm. Aby se zajistilo optimální vytvrdnutí, je třeba chránit
čerstvě nanesenou omítku před příliš rychlým vysycháním.

Nářadí
Zednická lžíce, lať, hladítko, zednická šňůra, vodováha, míchačka.
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Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

CE parametry
Referenční norma: EN 998-1
Rok: 05
Saint-Gobain Weber GmbH,
Etzdorf, SRN
obyčejná malta pro vnější omítku (GP)
pro venkovní použití

weber.san 163 WTA
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)

A1
W0
max. 18
min. 0,2 N/mm2
A
0,32 W/m.K
15 cyklů

Pevnost v tlaku

CS II

Konzistence
Obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě
Hl. vniknutí vody po zkoušce kapilární nasákavosti
Pórovitost
*) požadavek směrnice WTA 2-2-91

170 ±5 mm*)
min. 25 % *)
max. 5 mm *)
min. 40 % *)

weber.san 163 WTA

Nejdůležitější vlastnosti
odpuzuje vodu
odolný vůči solím
propouští vodní páru
pro vnitřní i vnější použití
pro strojní i ruční zpracování
splňuje požadavky směrnice
WTA 2-9-04, je certifikována WTA

Aplikace
Postřik weber.san 160 házet síťovitě
do kříže s pokrytím cca. 50% plochy.
Na tento postřik se nahazuje další
z vrstev sanačního omítkového
systému.

Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6 – 7 l
vody pomocí unimixeru, kontinuální
míchačce s provzdušňovacím tubusem, případně se nanáší pomocí strojní
omítačky s provzdušňovacím ventilem.

Použití
Základní porézní omítka weber.san 163 WTA je součástí sanačního
omítkového systému WTA. Základní porézní omítka weber.san 163 WTA
slouží k zachycení solí při vysokém stupni zasolení podkladu a snižuje
možnost prostupu uvolněných solí do následné vrstvy sanační omítky
na fasádách a vnitřních plochách. Základní porézní omítka weber.san
163 WTA se rovněž používá k vyrovnání nerovností na vlhkém
a zasoleném zdivu.
název
weber.san 163 WTA

spotřeba
číslo výrobku
11 kg/10 mm vrstva/m2
P712

Balení
Sanační vyrovnávací omítka weber.san
163 WTA se nanáší minimálně 1 den
po postřiku.

Ve 30 kg papírových obalech.

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

Systémové výrobky
Sanační podkladní omítka se nanáší
ve vrstvě nejméně 10 mm, a závěrem
se stáhne a zarovná latí. Sanační omítka se ukončí cca 2 cm nad terénem
v celé tloušťce. Povrch se zdrsní koštětem. Po vyschnutí (1 mm/den) následuje vždy weber.san 162 WTA
v min. síle 10 mm.

název
weber.san 160
weber.san 162 WTA
weber.san 600 – jemná štuková omítka
weber.pas silikát – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.pas silikon PLUS – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.pas sisi – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.ton purosil A100, 390K
weber.ton micro V – fasádní silikonový nátěr
redis F – fasádní minerální nátěr
kerasil – vnitřní minerální nátěr

str.
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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. U zpracovatelů se
předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.

Pro správnou funkci sanačních opatření, jak aktivních
tak pasivních, je nutná konzultace s odborníky
zabývajícími se touto problemati kou. Volejte našim
technickým poradcům.
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weber.san 162 WTA
sanační omítka

Definice výrobku

Upozornění

Průmyslově vyráběná suchá minerální maltová směs s certifikátem
WTA určená pro použití jako sanační omítka v omítkovém sanačním
systému WTA, vhodná pro ruční i strojní zpracování.

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

Složení

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

Cement, tříděné minerální příměsi, lehké minerální plnivo,
přísady pro lepší zpracovatelnost.
Průběžná kontrola v podnikové laboratoři a nezávislých zkušebnách.
Splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04/D.

Zpracování
Smíchejte sanační omítku weber.san 162 WTA s 12 – 13 l vody na jeden
pytel. Matriál je vhodný pro strojní zpracování, např. pomocí mísících
čerpadel s domíchávačem a provzdušňovacími šnekovými díly (např.
provzdušňovací šnek D6-3 s upínacími úchyty). Minimální tloušťka
vrstvy 20 mm (při jednovrstvém použití), maximální tloušťka vrstvy
nemá překročit 30 mm. Je-li je potřebná vyšší vrstva, nebo při vysokém
zasolení, je nutné jako první vrstvu aplikovat základní porézní omítku
weber.san 163 WTA (P 712). Povrch se opracovává podle požadavků
následných vrstev omítky.
Doba zpracování cca 20 minut. Doba tuhnutí sanační omítky 1 den
na 1 mm vrstvy. Aby bylo zajištěno optimální vytvrdnutí, je třeba
chránit čerstvě nanesenou omítku před příliš rychlým vysycháním.

Nářadí
Zednická lžíce, lať, hladítko, zednická šňůra, vodováha, unimixer nebo
strojní omítačka s provzdušňovacím ventilem, nebo kontinuální
míchačka s provzdušňovacím tubusem.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na
nejnovějších technických poznatcích. U zpracovatelů se předpokládají
všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.

CE parametry
Referenční norma: EN 998-1
Rok: 05
Saint-Gobain Weber GmbH,
Etzdorf, SRN
obyčejná malta pro vnější omítku (GP)
pro venkovní použití

weber.san 162 WTA
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)

A1
W0
max. 18
min. 0,2 N/mm2
A
0,32 W/m.K
15 cyklů

Čištění

Pevnost v tlaku

CS II

Nádoby a nářadí je nutné ihned po použití umýt vodou.

Konzistence
Obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě
Hl. vniknutí vody po zkoušce kapilární nasákavosti
Pórovitost
*) požadavek směrnice WTA 2-2-91

170 ±5 mm*)
min. 25 % *)
max. 5 mm *)
min. 40 % *)

Všeobecné podmínky
Veškeré práce spojené s aplikací se provádí za teplot vyšších než
+5 °C (teplota vzduchu i konstrukce). Během vyzrávání omítky nesmí
teplota klesnout pod bod mrazu. Použité nářadí je nutné ihned
po ukončení prací řádně očistit čistou vodou. Rovněž tak omítkou
zašpiněné plochy. Zašpiněný oděv se čistí čistou vodou.
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Likvidace odpadů

weber.san 162 WTA

Nejdůležitější vlastnosti
odpuzuje vodu
odolný vůči solím
propouští vodní páru
pro vnitřní i vnější použití
pro strojní i ruční zpracování
splňuje požadavky směrnice
WTA 2-9-04, je certifikována WTA

Aplikace
Původní vlhká a zasolená omítka se odstraní
s přesahem minimálně 1 m nad hranici vlhkosti. Spáry ve zdivu se vyškrábou, houbovité
a rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál ihned odstranit z pracovní zóny. Vzniklé
otvory očistit a znovu vyzdít. Nakonec je
nutné celou plochu, která má být opatřena
podkladním podhozem, očistit důkladně kartáčem.

Hmota se připraví postupným vmícháním
jednoho pytle omítky do 12 – 13 l vody
pomocí unimixeru, kontinuální míchačce
s provzdušňovacím tubusem, případně se
nanáší pomocí strojní omítačky s provzdušňovacím ventilem.

Použití
Vhodná pro dlouhodobou sanaci vlhkých ploch a míst se solnými
výkvěty na vnějších fasádách i vnitřních plochách. Pro svou nízkou
kapilární vzlínavost, dobrou paropropustnost a vysokou poréznost tvoří
sanační omítka weber.san 162 WTA ideální podklad pro vrchní omítku,
vhodnou pro sanační systém, např. weber.san 600. Sanační omítka
weber.san 162 WTA smí být opatřena vhodným vrchním barevným
nátěrem, přičemž nesmí být snížena difusní schopnost sanačního
systému.
název
weber.san 162 WTA

spotřeba
číslo výrobku
10 kg/1 m2/10 mm vrstva
P723

Balení
Ve 30 kg papírových obalech.

Skladování
Vlastní sanační omítka se provádí po řádném vyschnutí předchozích vrstev. Při vysokých teplotách, větrném počasí je nutné
omítku vlhčit.

Sanační omítka weber.san 162 WTA se nanáší v min. síle 20 mm (při 1vrstvém použití)
a 10 mm při použití weber.san 163 WTA. Při
větších vrstvách než 30 mm, se nanáší vícevrstvě, přičemž každá předchozí musí být
řádně zdrsněna a vyschlá (viz. technologie
nanášení). Na závěr se stáhne a zarovná latí.
Sanační omítkový systém se ukončí cca 2 cm
nad terénem v celé tloušťce.

Po řádném vyschnutí, lze k docílení zvláště
hladkého nátěrového podkladu, nanést
2 – 3 mm silnou vrstvu jemné omítky
weber.san 600.

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

Systémové výrobky
název
weber.san 160
weber.san 162 WTA
weber.san 600 – jemná štuková omítka
weber.pas silikát – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.pas silikon PLUS – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.pas sisi – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.ton purosil A100, 390K
weber.ton micro V – fasádní silikonový nátěr
redis F – fasádní minerální nátěr
kerasil – vnitřní minerální nátěr

str.
400
404
412
146
152
150
170
172
162
208

Pro správnou funkci sanačních opatření, jak aktivních tak
pasivních, je nutná konzultace s odborníky zabývajícími
se touto problemati kou. Volejte našim technickým
poradcům.

Nemá-li být účinek sanační omítky negativně
ovlivňován, smějí být na plochy sanačních
omítek k vytváření struktur a barevného provedení použity pouze minerální a silikátové,
případně silikonové materiály bez penetrace,
silikátové, silikonové nátěry nebo nátěr
redis F.
V interiéru použijeme kerasil bez penetrace.
Před nanášením musí být san. omítky vytvrdlé a vyschlé (viz. technologie provádění).
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weber.san podhoz
podkladní postřik pro sanační systém

Definice výrobku
Suchá omítková směs určená pro podkladní postřik pod sanační omítky,
pro ruční zpracování.

Doporučení: před zahájením sanačních prací doporučujeme
kontaktovat našeho technického obchodního zástupce a konzultovat
postup zpracování a aplikace sanačních omítek.

Složení

Nářadí

Hmota na bázi anorganických pojiv a plniv, modifikujících přísad.
Weber.san podhoz splňuje požadavky na podhoz podle směrnice
WTA 2-9-04 čl. 4.1

Míchačka, zednická lžíce, vrtačka s nástavcem.

Barva

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Upozornění

Princip účinnosti

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

Vytvoří rovnoměrně nasákavý podklad. Je paropropustný, nevytvářející
zábranu vlhkosti. Slouží jako adhezní můstek mezi starým podkladem
a novou vrstvou sanační omítky.

Všeobecné požadavky na podklad
Původní vlhká zasolená omítka se odstraní s přesahem minimálně
1 m nad viditelnou hranici vlhkosti nebo průzkumem vymezenou zónu
poškození. Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky 2 cm, rozpadlé zdivo
se odstraní. Okopaný materiál odstranit z pracovní zóny. Vzniklé velké
nerovnosti nebo otvory vyčistit a vyspravit touto maltou nebo vyzdít.
Nakonec je nutné celou plochu, která má být opatřena podkladním
postřikem, mechanicky očistit (např. ocel. kartáčem).
Před vlastní aplikací sanačního postřiku je nutné plochu navlhčit čistou
vodou.

Zpracování
Postřik se rozmíchá v samospádové míchačce do obvyklé konzistence
s pitnou vodou, cca 4,5 l na 25 kg pytel, po dobu 6 – 8 min. Omítku
je možné rovněž míchat vrtačkou s nástavcem pomalými otáčkami
po dobu cca 2 min. Postřik se nanáší síťovitě 50 – 60 % plochy nebo
celoplošně. Podhoz nesmí překročit tloušťku vrstvy 5 mm.
Spotřeba při celoplošném postřiku tl. 5 mm cca 7 kg/m2.
Postřik se nechá minimálně 24 hod vyzrát. Před aplikací vyrovnávací,
resp. sanační omítky, doporučujeme postřik navlhčit.
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 (slunečního svitu),
srážkové vlhkosti a průvanu.
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Čištění

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

weber.san podhoz

Nejdůležitější vlastnosti
odpuzuje vodu
odolný nižšímu obsahu solí
propouští vodní páru
pro vnitřní i vnější použití

Aplikace
Původní vlhká a zasolená omítka
se odstraní s přesahem minimálně
1 m nad hranici vlhkosti. Spáry ve zdivu
se vyškrábou, houbovité a rozpadlé
zdivo se odstraní. Okopaný materiál
ihned odstranit z pracovní zóny.
Vzniklé otvory očistit a znovu vyzdít.
Nakonec je nutné celou plochu, která
má být opatřena podkladním podhozem, očistit důkladně kartáčem.
Postřik se rozmíchá v samospádové
míchačce do obvyklé konzistence s pitnou vodou, (cca 4,5 l na 25 kg pytel),
po dobu 6 – 8 minut. Omítku je možné
rovněž míchat vrtačkou s nástavcem
pomalými otáčkami po dobu cca 2 min.

Použití
Jako podhoz pro sanační omítkový systém weber.san mono. Na vlhké
zdivo z různých stavebních materiálů pro vnitřní a vnější použití.
název
weber.san podhoz

spotřeba
7 kg/1 m2

číslo výrobku
SAZ800

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

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

Systémové výrobky
Nahazování se provádí na předem
zvlhčený podklad ostrým náhozem
zednickou lžící. Postřik se nanáší síťovitě 50 – 60 % plochy nebo celoplošně.
Podhoz nesmí překročit tloušťku vrstvy
5 mm.

název
weber.san MONO SAZ850
weber.san 600 – jemná štuková omítka

str.
408
412

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

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

A1
W0
max. 20
min. 0,3 N/mm2
B
0,91 W/m.K
10 cyklů
CS IV

Hl. vniknutí vody po zkoušce absorpce vody po 1 hod.

min. 5 mm

Hl. vniknutí vody po zkoušce absorpce vody po 24 hod.

tl. zkuš. tělesa

Pro správnou funkci sanačních opatření, jak
aktivních tak pasivních, je nutná konzultace
s odborníky zabývajícími se touto problemati kou.
Volejte našim technickým poradcům.
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weber.san MONO
sanační jádrová omítka

Definice výrobku

Omítka je vhodná pro omítání vlhkého zdiva. Vlhkost vystupující
ze zdiva se ve vrstvě omítky změní ve vodní páru a ta dále vystupuje
z omítky do volného prostoru.

V méně náročných prostorách na estetický vzhled povrchu (garáže,
sklepní prostory) může sanační omítka tvořit finální povrchovou
vrstvu. V případě náročného požadavku na estetický vzhled povrchu
sanované plochy se po vyzrání omítky aplikuje vhodná dekorační
vrstva.
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 (slunečního svitu),
srážkové vlhkosti a průvanu.
Na exteriérové straně musí být omítka oddělena od vodorovné plochy
(terén, podlaha), aby se zabránilo vzlínání vlhkosti v omítkové vrstvě.
Doporučení: před zahájením sanačních prací doporučujeme
kontaktovat našeho technického obchodního zástupce a konzultovat
postup zpracování a aplikace sanační omítky.

Všeobecné požadavky na podklad

Nářadí

Původní vlhká omítka se odstraní s přesahem minimálně 1 m nad
viditelnou hranici vlhkosti. Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky
2 cm, rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál odstranit z pracovní
zóny. Vzniklé velké nerovnosti nebo otvory vyčistit a vyspravit touto
maltou nebo vyzdít. Nakonec je nutné celou plochu, která má být
opatřena sanační omítkou, mechanicky očistit (např. ocel. kartáčem).
Očištěná plocha se navlhčí, počká se až zmizí vodní film.
Pro lepší a pohodlnější aplikaci doporučujeme nanést postřik
weber.san podhoz. Tloušťka postřiku je max. 0,5 cm.

Míchačka, zednická lžíce, vrtačka s nástavcem, lať, ocelový škrabák.

Zpracování

Likvidace odpadů

Sanační omítka se rozmíchá v samospádové míchačce, cca 3,6 l na 25
kg pytel, míchat do homogenní konzistence po dobu 6 až 8 minut.
Omítku je možné rovněž míchat vrtačkou s nástavcem pomalými
otáčkami po dobu cca 3 min. Omítka se aplikuje v tloušťce 2 cm. Povrch
omítky se strhne latí, v žádném případě se nesmí zahladit tak, aby její
povrch byl uhlazený. Je-li nutné aplikovat více vrstev sanační omítky,
pro dosažení vzájemného propojení s následující vrstvou je nutno
povrch zdrsnit (např. ocelovým škrabákem nebo kartáčem). Druhá
vrstva se aplikuje na předchozí vrstvu nejdříve druhý den. Následné
nanášení dekorační vrstvy se aplikuje po vyzrání sanační omítky (1 mm
omítky 1 den zrání).

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

Suchá omítková směs určená na sanace vlhkého zdiva, pro ruční
zpracování.

Barva
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení
Hmota na bázi anorganických pojiv a plniv, modifikujících přísad.

Princip účinnosti

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.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na
nejnovějších technických poznatcích. U zpracovatelů se předpokládají
všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.

Víte, že weber.san mono můžete provádět celý
sanační systém jedním materiálem?
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weber.san MONO

Nejdůležitější vlastnosti
odpuzuje vodu
propouští vodní páru
pro vnitřní i vnější použití
pro ruční zpracování

Aplikace
Sanační omítka weber.san MONO se
nahazuje na předem nahozený postřik
weber.san podhoz.

Použití
Jako sanační omítka systému sanačních omítek weber.san mono
na vlhké a mírně zasolené zdivo z různých stavebních materiálů
pro vnitřní i vnější použití.
název
weber.san MONO

Sanační omítka se rozmíchá v samospádové míchačce, cca 3,6 l na 25 kg
pytel, míchat do homogenní konzistence po dobu 6 až 8 minut. Omítku
je možné rovněž míchat vrtačkou
s nástavcem pomalými otáčkami
po dobu cca 3 min.
Omítka se aplikuje v tloušťce 2 cm.
Povrch omítky se strhne latí, v žádném
případě se nesmí zahladit. Je-li nutné
aplikovat více vrstev sanační omítky,
pro dosažení vzájemného propojení
s následující vrstvou je nutno povrch
zdrsnit.
Následné nanášení dekorační vrstvy
se aplikuje po vyzrání sanační omítky
(1 mm omítky 1 den zrání).

spotřeba
číslo výrobku
31 kg/1 m2/2 cm vrstva
SAZ850

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

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

Systémové výrobky
název
weber.san podhoz SAZ800
weber.san 600 – jemná štuková omítka
weber.pas silikát – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.pas silikon PLUS – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.pas sisi – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.ton purosil A100, 390K
weber.ton micro V – fasádní silikonový nátěr
redis F – fasádní minerální nátěr
kerasil – vnitřní minerální nátěr

str.
406
412
146
152
150
170
172
162
208

CE parametry
Referenční norma: EN 998-1

Nemá-li být účinek sanační omítky
negativně ovlivňován, smějí být na
venkovní plochy k vytváření struktury
a barevného provedení použity pouze
minerální, silikátová nebo silikonová
omítka 1 – 1,5 mm bez penetrace, silikátové, silikonové nátěry nebo nátěr
redis F. V interiéru použijeme kerasil
bez penetrace. Před nanášením musí
být sanační omítka dobře zatvrdlá
a celkově vyschlá.

Pro správnou funkci sanačních
opatření, jak aktivních tak
pasivních, je nutná konzultace
s odborníky zabývajícími se
touto problematikou. Volejte
našim technickým poradcům.

Rok: 05
Saint-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
sanační malta (R)

weber.san MONO
Reakce na oheň
Absorpce vody (kg/m2 po 24 hod)
Penetrace vody po zkoušce kapilární absorpce
Propustnost vodních par
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost
(tabulková hodnota)
Trvanlivost
(dle ČSN 72 2452)
Pevnost v tlaku
Obsah vzduchových pórů

A1
min. 0,3
max. 5 mm
max. 15
min. 0,2 N/mm2
B
0,54 W/m.K
10 cyklů
CS II
min. 25 %
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weber.san SUPER
sanační jádrová omítka

Definice výrobku

CE parametry

Suchá omítková směs určená na sanace vlhkého zdiva a zdiva
zatíženého solnými výkvěty, pro ruční zpracování.

Referenční norma: EN 998-1
Rok: 05
Saint-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10

Složení
Hmota na bázi anorganických pojiv a plniv, modifikujících přísad.

obyčejná malta pro vnější omítku (GP)
pro venkovní použití

Princip účinnosti
Omítka je vhodná pro omítání vlhkého a zasoleného zdiva.
Vlhkost vystupující ze zdiva se ve vrstvě omítky změní ve vodní páru
a ta dále vystupuje z omítky do volného prostoru.

Všeobecné požadavky na podklad
Původní vlhká omítka se odstraní s přesahem minimálně 1 m nad
viditelnou hranici vlhkosti. Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky
2 cm, rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál odstranit z pracovní
zóny. Vzniklé velké nerovnosti nebo otvory vyčistit a vyspravit touto
maltou nebo vyzdít. Nakonec je nutné celou plochu, která má být
opatřena sanační omítkou, mechanicky očistit (např. ocel. kartáčem).
Očištěná plocha se navlhčí, počká se až zmizí vodní film.

Nářadí
Míchačka, zednická lžíce, vrtačka s nástavcem, omítkářská lať,
vodováha, pryžové velké hladítko, kolečko, kladívko, provázek, vědro,
ocelové skoby.

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. U zpracovatelů se předpokládají
všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.
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weber.san super
Reakce na oheň
Absorpce vody
Propustnost vodních pár
Přídržnost
FP
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452)

A1
W2
max. 12
min. 0,3 N/mm2
B
0,36 W/m.K
NPD

Pevnost v tlaku

CS III

Konzistence
Obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě
Hl. vniknutí vody po zkoušce kapilární nasákavosti
Pórovitost
*) požadavek směrnice WTA 2-2-91

170 ±5 mm*)
min. 25 % *)
max. 5 mm *)
min. 40 % *)

weber.san SUPER

Nejdůležitější vlastnosti
odpuzuje vodu
odolný vůči solím
propouští vodní páru
pro vnitřní i vnější použití
pro ruční zpracování
splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04
nejrychlejší aplikace sanačních omítek

Aplikace
Do míchačky nalijeme cca 3/4 potřebného množství záměsové vody, poté
směs omítky a po krátkém míchání
zbývající množství vody. Míchat do
homogenní konzistence po dobu 8 až
10 minut. Celkové potřebné množství
vody je cca 5,2 l vody na pytel 25 kg.
Omítku je možno míchat unimixerem
pomalými otáčkami cca 3 min.
Weber.san SUPER se nahazuje na předem nahozenou první vrstvu v tloušťce
5 – 10 milimetrů vytvořenou z omítky
weber.san SUPER. Po nahození této
vrstvy počkáme na její zavadnutí
2 – 24 hod. dle teploty a savosti. Při
vysoké míře zasolení doporučujeme
dodržet techn. přestávku 24 hod.
Minimální tloušťka následné vrstvy po
postřiku musí být 10 – 15 mm tak, aby
celková tloušťka dosahovala všude
minmálně 20 mm. Optimální vrstva je
30 mm. Vrstvy nad 30 mm je nutné
provátět tzv. vrstvením. Omítku nestlačovat!
Povrch druhé vrstvy omítky můžeme
strhnou latí a upravit velkým pryžovým
hladítkem.
Sanační omítka se ukončí cca 20 mm
nad terénem v celé tloušťce.
Poznámka: Jednotlivé vrstvy je nutno
aplikovat na sebe po zavadnutí předchozí vrstvy. Mezi vrstvami nesmí být
delší přestávka než 24 hodin

Použití
Jako sanační omítka systému sanačních omítek weber.san super
na vlhké a zasolené zdivo z různých stavebních materiálů pro vnitřní
i vnější použití.
název
weber.san SUPER
weber.san SUPER strojní

spotřeba
číslo výrobku
20 kg/1 m2/2 cm vrstva
SAZ860
20 kg/1 m2/2 cm vrstva
SAZ861

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

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

Systémové výrobky
název
weber.san podhoz SAZ800
weber.san 600 – jemná štuková omítka
weber.pas silikát – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.pas silikon PLUS – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.pas sisi – zrnitosti 1 – 1,5 mm
weber.ton purosil A100, 390K
weber.ton micro V – fasádní silikonový nátěr
redis F – fasádní minerální nátěr
kerasil – vnitřní minerální nátěr

str.
406
412
146
152
150
170
172
162
208

K docílení zvlášťe hladkého nátěrového
podkladu se nanese 5 dní po dokončení druhé vrstvy, 3 – 4 mm silná vrstva
jemné omítky weber.san 600.

Nemá-li být účinek sanační omítky
negativně ovlivňován, smějí být na venkovní plochy k vytváření struktury
a barevného provedení použity pouze
minerální silikátová nebo silikonová
omítka 1 – 1,5 mm bez penetrace, minerální silikátové, silikonové nátěry nebo
nátěr redis F. V interiéru použijeme
kerasil bez penetrace. Před nanášením
musí být sanační omítka dobře zatvrdlá
a celkově vyschlá (cca po 3 týdnech).

Pro správnou funkci sanačních opatření,
jak aktivních tak pasivních, je nutná
konzultace s odborníky zabývajícími
se touto problemati kou. Volejte našim
technickým poradcům.

411

Nejdůležitější vlastnosti

weber.san 600

pro použití jako štuk na jádrové,
tepelně izolační a sanační omítky
vysoká propustnost vodních par
dobrá vazba na podklad
připravená jako podklad pro nátěr
má povrch, který je zvlášť vhodný
pro minerální a organické nátěry,
a to jak na fasády, tak i na vnitřní
plochy

jemná štuková omítka

Definice výrobku
Průmyslově vyráběná, šlechtěná, suchá omítková směs na vápenocementové bázi, k použití jako jemná omítková malta.

Složení
Hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

Všeobecné požadavky pro podklad

Použití
Pro venkovní a vnitřní plochy novostaveb i starších staveb. Jemná
omítka weber.san 600 je vhodná k použití na hrubé omítky minerální
báze, například na vápenocementovou hrubou omítku, tepelně izolační
omítku na bázi perlitu. Může být rovněž použita jako vysprávková
malta při opravách ve spojení s adhezní vaznou emulzí H.
název

spotřeba

číslo výrobku

weber.san 600 – jemná štuková omítka

4,5 kg/m2

R600

Jako podklad omítky je vhodný každý rovnoměrně a dobře savý podklad,
který je nepohyblivý, nesmršťuje se, neobsahuje látky vodou rozpustné, je
pevný a suchý. Jako podklad je vhodná jádrová omítka podle normy,
tepelně izolační omítka na bázi perlitu, dále pak starší jemné omítky
(štuky) s tvrdým a pevným povrchem. Před nanášením jemné omítky musí
být podkladní omítka celkově vyschlá a vyzrálá. Nanáší-li se na sanační
omítku. Je třeba dodržet příslušný technologický postup. Zkušebním
natažením je nutné zjistit, zda je podklad dostatečně navlhčený a zda
malta příliš rychle nezasychá. Pokud ano, podklad dovlhčit.

Podmínky pro zpracování
Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch
i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci,
během silného větru a při dešti.

Pokyny pro zpracování
Balení
Ve 20 kg papírových obalech, 48 balení – 1000 kg/paleta.

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

Systémové výrobky
název

str.

adhezní emulze H

183

CE parametry

Nářadí
Referenční norma: EN 998-1
Rok: 05

Zednická lžíce, natahovací hladítko, hladítko pro konečnou úpravu
(filcové, gumové, molitanové).

Saint-Gobain Weber Terranova,
Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10

Čištění

obyčejná malta pro vnější omítku (GP)
pro venkovní použití

weber.san 600
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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Konečná úprava:
Provádíme stěrkováním. Po natažení stáhneme plochu hladítkem
(střední síla natažené vrstvy cca 3 mm), nechat zavadnout, uhladit. Podle
savosti podkladu a podle místních podmínek, buď přivlhčujeme během
hlazení nebo se pracuje s vlastním dostatečně vlhkým materiálem. Na
druhu hladítka je závislá rozdílná povrchová struktura. Jednotlivé díly
fasády se zpracovávají shora dolů a navazující plochy se zpracovávají
mokré do mokrého. weber.san 600 – přírodní jemná omítka se využívá
také jako vysprávková malta k renovaci starých, pevných a tvrdých štuků
a to ve spojení s přídavkem adhezní vazná emulze H. Ta se přidává do
záměsové vody v poměru 1:5. Podklad musí být řádně navlhčen vodou
nebo vodou s příměsí emulze H v poměru 1:5 – 1:10. Je nutné dbát na to,
aby se vždy zpracoval mokrý materiál na mokrý podklad. Vyspravovaná
místa je nutno chránit před prudkým vyschnutím.

A1
W2
max. 15
min. 0,3 N/mm2
B
0,48 W/m.K
NPD
CS I

Nádoby, přístroje a nástroje 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. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti
o aplikaci sanačních systémů.

Doporučujeme

Doporučené
weber.san 600

povrchové úpravy sanačních systémů

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

weber.min
• přírodní materiál
• propustný pro vodní páry
• probarvený
• levné řešení povrchové úpravy
• pracnější provádění ve srovnání s pastovitými omítkami

Tým našich odborníků pro vás
připravil doporučení, krerými
přípravky lze povrchově upravit
sanované omítky.

weber.pas silikát
• vysoce prodyšná omítka
• odolnější vůči bionapadení
• vyšší životnost
• samočistící efekt
• citlivá na povětrnostní podmínky a vyzrálost podkladu
• pastovitá probarevná omítka
• snadná aplikace
• široký výběr barev a struktur
• omyvatelná
• vysoká přilnavost k podkladu

weber.ton silikát fasádní nátěr
• vysoce propustný pro vodní páry
• výborné krycí schopnosti
• odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
• maximálně rezistentní bio napadení
• široký výběr odstínů
• ideální na sanační omítky
• vysoká životnost

weber.pas silikon plus
• omítka vysoce odolná povětrnostním vlivům
• prodyšná omítka
• pastovitá probarvená omítka
• snadná aplikace
• široký výběr barev a struktur
• omyvatelný
• vysoká přilnavost k podkladu
• velmi hydrofobní

kerasil vnitřní nátěr
• vnitřní minerální nátěr
• matný nátěr
• ředitelný vodou
• otěruvzdorný
• po zaschnutí je voděodolný
• tónovat lze pouze barvami pro silikátové výrobky
• atest SZÚ Praha pro nepřímý styk s potravinami
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sanační systémy
na beton

Definice výrobků
Průmyslově vyráběný systém vzájemně sladěných komponentů,
ověřený a vyzkoušený, sloužící na sanaci betonových konstrukcí a také
jako preventivní ochrana nových betonových konstrukcí použitím
sanačního nátěru redisan.

Všeobecné požadavky pro podklad

Opatření: V oblasti koroze výztuže odstranění betonu, dokonalé
odstranění rzi výztuže opískováním, odstranění uvolněných částí.
Očištěnou výztuž opatřit adhezním nátěrem weber.rep ochrana
a nechat vyschnout. Nanést weber.rep vysprávka (druh malty dle
tloušťky vrstvy), k dosažení hladkého povrchu aplikovat weber.rep
povrch, poškozená opravená místa přetřít nátěrem weber.ton
purolast.

Podklad musí být připraven dle jednotlivých stupňů poškození betonu.

Typy poškození betonových konstrukcí
Doporučená opatření:
Stupeň 1 – těžko postřehnutelné poškození
Póry, štěrková hnízda, nedostatečná tloušťka krytí výztuže, resp. její
těsnost, vlasové trhliny menší než 0,2 mm. Přes tyto jevy musí být
na 5-ti leté konstrukci hloubka karbonatizace menší než 75 % krytí, tedy
méně než 15 mm, obsah chloridů v betonu musí být menší než 0,6 %,
pevnost odtrhu musí být větší než 1,5 N/mm2.
Opatření: Nejsou nutná žádná speciální opatření, doporučuje se očistit
povrchovou plochu a opatřit ji nátěrem weber.ton purolast – nátěr
na beton.
Stupeň 2 – lehce viditelné poškození
Malé vypoukliny, otěru málovzdorný povrch, vápenaté výkvěty, trhlinky
menší než 0,4 mm, nerovnoměrně pevný povrch, karbonatizace betonu
je do hloubky větší než 75 % krytí výztuže, obsah chloridů je v rozpětí
0,6 % – 1,0 %, pevnost odtrhu je 1,0 – 1,5 N/mm2.
Opatření: Odstranění zkarbonizované části opískováním, případně
tlakovou vodou až po nosný jádrový beton, podklad nechat dobře
proschnout. Nanést vrstvu vysprávkové malty (druh malty dle tloušťky
vrstvy), poškozená opravovaná místa přetřít nátěrem weber.ton
purolast.
Stupeň 3 – pokročilé viditelné poškození
Ojedinělá vydutá místa s vypadanou výplní, viditelná koroze výztuže,
trhliny podél výztuže, zpískovatělý povrch, trhliny menší než 0,8 mm,
karbonatizace betonu až po výztuž, obsah chloridů větší než 1,0 %
hmoty.
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Stupeň 4 – silné poškození v ohraničeném rozsahu
Souvisle vypadaná místa v ploše více armovacích prvků, povrch betonu
je drsný a částečně spadaný, trhliny betonu podél výztuže, trhlinky ve
velikosti 0,8 – 2,0 mm, značné dutiny v betonu, hloubka karbonatizace
sahající až za výztuž, obsah chloridů větší než 1,0 %.
Opatření: Vypouklá a korozí poškozená místa v celé ploše otlouci, pak
opískovat, opískováním očistit výztuž od koroze, odstranit všechny
nepevné části, ocelovou výztuž ošetřit adhezním nátěrem weber.rep
ochrana, nanést vysprávkovou maltu weber.rep vysprávka (druh malty
dle tloušťky vrstvy), k dosažení hladkého povrchu aplikovat weber.rep
povrch. Po vyschnutí přetřít sanovanou plochu nátěrem weber.ton
purolast.
Stupeň 5 – značně viditelné poškození
Velkoplošné vypoukliny a výpadky betonu až za rovinu armatury, hrubé
trhliny větší než 2 mm, hloubka karbonatizace je až za rovinu výztuže,
obsah chloridů je vyšší než 1,0 %, hlavní armatura je silně zkorodovaná.
Opatření: Poškozené plochy zkarbonatizovaného betonu otlouci až po
vrstvu nosného betonu, odstranit všechny nenosné části, očistit
opískováním, případně doplnit silně zkorodované části ocele, stav
konstrukce konzultovat se statikem. Očištěnou výztuž a opískovaný
beton opatřit adhezním nátěrem weber.rep ochrana, nanést
vysprávkovou maltu weber.rep vysprávka (druh malty dle tloušťky
vrstvy), minimální překrytí malty 3,5 cm, k dosažení hladkého povrchu
aplikovat weber.rep povrch, po vyschnutí přetřít opravovanou plochu
nátěrem na beton weber.ton purolast. V případě, že se jedná o sanaci
železobetonové konstrukce s vyšším obsahem chloridů, nebo je
předpoklad namáhání konstrukce solnými roztoky, doporučujeme po
nanesení nátěru na beton weber.ton purolast impregnovat celou
plochu redisan – hydrofobním impregnačním nátěrem SHC.

chrání beton proti škodlivinám
zabraňuje škodám vzniklým korozí
výztuže
včasná ochrana šetří peníze
za drahé opravy
nový barevný vzhled betonovým
konstrukcím

sanační systémy
na beton

Nejdůležitější vlastnosti

Aplikace
Základním krokem sanace železobetonu je ochrana ocelové výztuže.
Adhezní a ochranný nátěr weber.rep
ochrana chrání ocelovou výztuž
výrazným zvýšením alkality prostředí.

Vysprávkové malty jsou určeny pro
místní vysprávky většího rozsahu a pro
celoplošné vyrovnání sanované konstrukce. Vysokou přilnavostí, min. smrštěním a rychlým nárůstem pevností
výrazně převyšují běžné hmoty na
cementové bázi. Nanáší se natažením
ocelovým hladítkem.

Použití
Celý systém slouží k opravě a renovaci starých a poškozených
betonových konstrukcí jako i k ochraně nových betonových konstrukcí
proti škodlivinám.
název
spotřeba
číslo výrobku
weber.rep ochrana
2 kg/m2/1 mm
SAB100
weber.rep vysprávka J
20 kg/m2/1 cm
SAB110
weber.rep vysprávka H
20 kg/m2/1 cm
SAB120
weber.rep povrch
2 kg/m2/1 mm
SAB130
hydrofobní impregnační nátěr
0,25 l/m2
H705
A030
weber.ton purolast
0,40 kg/m2 (2 nátěry)

Vysprávková malta weber.rep vysprávka je rovněž vhodná pro celoplošné
vysprávky betonových konstrukcí prováděných strojní aplikací. Strojní nanášení je výhodné používat při opravách
velkých ploch.

Weber.rep povrch je určený pro místní
vysprávky vrstev do 4 mm a pro úpravu povrchů po hrubých vysprávkách
a ke sjednocení se stávající konstrukcí.
Nanáší se natažením ocel. hladítkem.

Silikonový hydrofobní impregnační
nátěr SHC chrání betonové konstrukce
všude tam, kde je extrémní zatížení
posypovými solemi, chloridy nebo
kyselými dešti. Po jeho aplikaci je
výrazně snížena možnost pronikání
agresivní vody do betonové konstrukce.
Nátěr na beton weber.ton purolast je
čistý akrylátový nátěr, určený speciálně
k ochraně pohledových ploch betonových konstrukcí. Utěsní beton proti
vodě, oxidu uhličitému, oxidu siřičitému a dalším agresivním složkám tzv.
kyselého deště tak, že škodlivý karbonizační proces je značně omezen. Nátěr
je zároveň dostatečně paropropustný,
vlhkost se může z betonu odpařovat.
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.rep
vysprávka J

na vysprávky betonu v tloušťce
3 až 30 mm
pro ruční i strojní zpracování

Definice výrobku
Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy, s přísadami,
určená na jemné a drobné vysprávky betonu v tloušťkách 3 – 30 mm.

Složení
Anorganická pojiva, plniva, modifikující přísady.

Barva
Šedá.

Všeobecné požadavky pro podklad
Podklad musí být dostatečně vlhký, pevný, bez prachu a zbytků olejů,
bez volně oddělitelných částic.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5 °C. Je nutné zabránit
přímému vlivu deště a slunečního záření.

Použití
Používá se na vysprávky výlomů betonu, na uzavření štěrkových hnízd
při nedokonalém hutnění pohledových betonů, na výplň poškození
betonu vzniklých korozí armatury poté, co byla armatura opískováním
zbavena rzi a natřena ochranným nátěrem proti korozi – weber.rep
ochrana.
název
weber.rep vysprávka J
při tl. 10 mm

spotřeba

číslo výrobku
SAB110

20 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.

Pokyny pro zpracování
Weber.rep vysprávka J se rozdělává pouze s vodou. Přidáním
nepatrného množství vody je možné maltu rozmíchat do těstovité
konzistence, kterou je možné zpracovávat špachtlí. V jednom
pracovním cyklu se může nanášet vrstva až do tloušťky 30 mm bez
toho, aby vznikaly trhlinky. Vyspravená plocha se může po vyschnutí
(nejdříve však po 6 dnech) následně ošetřit nátěrem na beton
weber.ton purolast. Nátěr je vodostálý po 48 hodinách. V případě, že se
jedná o sanaci železobetonové konstrukce s vyšším obsahem chloridů,
nebo je předpoklad namáhání konstrukce solnými roztoky,
doporučujeme po nanesení nátěru na beton weber.ton purolast
impregnovat celou plochu redisan - hydrofobním impregnačním
nátěrem SHC.

Nářadí
Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle.

Čištění
Nádoby, přístroje a nástroje 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. U zpracovatelů se předpokládají
všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.rep
vysprávka H

na vysprávky betonu v tloušťce
30 až 80 mm

Definice výrobku
Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy a přísadami, určená
na hrubé vysprávky betonu v tloušťkách 30 – 80 mm.

Složení
Anorganická pojiva, plniva, modifikující přísady.

Barva
Šedá.

Všeobecné požadavky pro podklad
Podklad musí být dostatečně vlhký, pevný, bez prachu a zbytků olejů,
bez volně oddělitelných částic.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5 °C. Je nutné zabránit
přímému vlivu deště a slunečního záření.

Pokyny pro zpracování
Weber.rep vysprávka H se rozdělává pouze s vodou. Přidáním
nepatrného množství vody je možné maltu rozmíchat do těstovité
konzistence, kterou je možné zpracovávat špachtlí. S maltou husté
konzistence je možné vyplnit najednou i hluboké otvory. Nanáší se bez
předchozího navlhčení ocelovou špachtlí, na velké plochy ocelovým
hladítkem. Pro vytvoření hladké plochy se doporučuje po vytvrdnutí
nanesení weber.rep povrch. Vyspravená plocha se může po vyschnutí
(nejdříve však po 6 dnech) následně ošetřit nátěrem na beton
weber.ton purolast. Nátěr je vodostálý po 48 hodinách. V případě, že se
jedná o sanaci železobetonové konstrukce s vyšším obsahem chloridů,
nebo je předpoklad namáhání konstrukce solnými roztoky,
doporučujeme po nanesení nátěru na beton weber.ton purolast
impregnovat celou plochu redisan – hydrofobním impregnačním
nátěrem SHC.

Nářadí

Použití
Používá se na hrubé vysprávky výlomů betonu, na uzavření štěrkových
hnízd při nedokonalém hutnění pohledových betonů, na výplň
poškození betonu vzniklých korozí armatury poté, co byla armatura
opískováním zbavena rzi a natřena ochranným nátěrem proti korozi –
weber.rep ochrana.
název
weber.rep vysprávka H
při tl. 10 mm

spotřeba

číslo výrobku
SAB120

20 kg/m2

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

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

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle, nerezové
hladítko.

Čištění
Nádoby, přístroje a nástroje 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. U zpracovatelů se předpokládají
všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.rep
ochrana

ochrana konstrukce před korozí
k zlepšení přídržnosti
vysprávkových malt k armatuře

Definice výrobku
Prášková cementová malta s přísadami vylepšujícími její vlastnosti.

Složení
Cement, minerální plniva a přísady na vylepšení vlastností hmoty.

Všeobecné požadavky pro podklad
Podklad pro nanášení adhezního nátěru musí být pořádně očištěn od
všech nečistot, volných částic a ocel musí být zbavena veškeré koroze.

Podmínky pro zpracování
Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, při silném
větru a za deště.

Použití

Pokyny pro zpracování

Na ochranu armatury v betonu před korozí a jako produkt zvýšení
přídržnosti vysprávkové malty k armatuře.

Ve 25 kg papírovýchobalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Weber.rep ochrana se rozředí čistou vodou do konzistence hustého
těsta, potom se pomalým přidáváním vody a za stálého míchání
dosáhne konzistence vhodné na natírání. Doporučené množství vody
je cca 0,25 l na 1 kg suché směsi. Řádně očištěná, opískovaná ocelová
armatura se po celé ploše důkladně natře adhezním nátěrem. Betonový
podklad musí být před nanášením dokonale navlhčený, bez prachu,
nenosných částí a bez mastných míst. Adhezní nátěr se nanáší štětkou
nebo štětcem na podklad. Při následném krytí výztuže vysprávkovou
maltou se musí v závislosti na povětrnostních a teplotních podmínkách
okolí dodržet časový odstup na zavadnutí nátěru cca 30 – 40 minut.

Skladování

Nářadí

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

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, štětka, štětec, ocelový
kartáč.

název
weber.rep ochrana
při tl. 1 mm

spotřeba

číslo výrobku
SAB100

2 kg/m2

Balení

Čištění
Nádoby, přístroje a nástroje 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. U zpracovatelů se předpokládají
všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.rep
povrch

na jemné vysprávky betonu
v tloušťce do 4 mm
k dosažení hladkého povrchu
na vysprávkové malty
pro celoplošné vyrovnání sanované
konstrukce
vysoká odolnost proti mrazu
a solným roztokům
Definice výrobku
Vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, přísadami,
určená na jemné a celoplošné vysprávky betonových konstrukcí
v tloušťce do 4 mm, rovněž tak na konečné vyhlazení větších oprav
provedených vysprávkovými maltami.

Složení
Anorganická pojiva, plniva, modifikující přísady.

Barevné odstíny
Přírodní šedá.

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být dostatečně vlhký, pevný, bez prachu a zbytku olejů,
bez volně oddělitelných částic.

Podmínky pro zpracování

Použití

Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5 °C. Je nutné zabránit
přímému vlivu deště a slunečnímu záření.

Používá se na jemné vysprávky menších výlomků betonu, na uzavření
štěrkových hnízd při nedokonalém zhutnění pohledových betonů,
v případě na dokonale hladkou plochu jako povrchová úprava při
vysprávkách vysprávkovými maltami.

Pokyny pro zpracování
Malta se rozdělává pouze s vodou. Přidáním nepatrného množství vody
je možné maltu rozmíchat do těstovité konzistence, kterou je možné
zpracovávat špachtlí nebo hladítkem. V jednom pracovním cyklu se
může nanášet vrstva do 4 mm. Vyspravenou plochu po vyschnutí
následně ošetřit nátěrem na beton. V případě, že se jedná o sanaci
železobetonové kon strukce s vyšším obsahem chloridů, nebo je
předpoklad namáhání konstrukce solnými roztoky, doporučujeme
po nanesení nátěru na beton impregnovat celou plochu redisanem –
hydrofobním impregnačním nátěrem SHC.

Nářadí
Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, ocelové hladítko,
špachtle.

název
weber.rep povrch
při tl. 1 mm

spotřeba

číslo výrobku
SAB130

2 kg/m2

Balení
V 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 nástroje 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. U zpracovatelů se předpokládají
všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.
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Nejdůležitější vlastnosti

weber.ton
purolast
nátěr na beton

dobře roztíratelný nátěr s výbornou
krycí schopností
trvale zpomaluje proces
karbonizace betonu
nepropouští škodlivé zplodiny
jako jsou oxid uhličitý, oxid siřičitý
vyznačuje se velmi dobrou
propustností vodních par

Definice výrobku
Vodou ředitelný ochranný nátěr na beton na bázi čisté akrylátové
disperze neobsahující organická rozpouštědla.

Složení
Akrylátová disperze, plniva, modifikující přísady.

Barevné odstíny
Spektrum barev podle vzorkovnice Weber terranova včetně
historických odstínů. Po dohodě je možné dodat nátěr i v barvě
atypické dle jiných vzorkovnic.

Všeobecné požadavky pro podklad

Použití
Na preventivní ochranu betonových konstrukcí vůči působení
karbonizace, nepříznivému vlivu povětrnostních podmínek, působení
škodlivých zplodin. Na barevné ztvárnění betonových ploch, objektů.
název
spotřeba
weber.ton purolast – nátěr na beton 0,4 kg/m2/2 nát.

číslo výr.
A030

Balení
V 7 kg PE obalu.
Ve 25 kg PE obalu.

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

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

Podklad musí být suchý, vyzrálý, čistý a bez trhlin. Při renovaci, resp.
ochraně betonu musí být povrch zbaven všech volně oddělitelných částí,
zbytků starých nátěrů, dobře očištěný, nejlépe tlakovou vodou
s přídavkem čistícího prostředku na fasády – E709. Jestli jsou staré nátěry
odstranitelné, to závisí na jejich stavu. Snášenlivost zbytků starých nátěrů
s nátěrem na beton je třeba vyzkoušet pomocí zkušebního nátěru. Také je
třeba vyzkoušet jejich přilnavost k podkladu. Staré nátěry, které nesplňují
tyto podmínky, odstraníme obroušením nebo pomocí odstraňovače
starých nátěrů – E703, který následně opláchneme teplou tlakovou vodou.
V takovém případě dobře zakryjeme okna, umělé hmoty, eloxované prvky
na fasádě atd. Začínající nebo již pokročilé škody způsobené korozí
vyspravíme (póry a štěrková hnízda uzavřeme, armaturu zbavíme rzi),
naneseme adhezní a ochranný nátěr weber.rep ochrana a krycí vrstvu
ocelové výztuže doplníme weber.rep vysprávkou H a J.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5 °C. Je nutné zabránit
přímému vlivu deště a slunečního záření.

Pokyny pro zpracování
Před zpracováním se musí nátěr dokonale rozmíchat. Na velké plochy
doporučujeme rozmíchat obsah většího množství věder ve velké
nerezavějící nádobě. V případě potřeby je možné nátěr rozředit vodou.
Do nátěru není povoleno přidávat žádné jiné příměsi. Správnou
konzistenci nátěru je nutné vyzkoušet zkušebním nátěrem. Nátěry
na čerstvý beton se mohou provádět nejdříve po 28 dnech,
na vyspravená místa nejdříve po 6 dnech. Nanášení nátěru na suchý,
dokonale očištěný a vyspravený podklad se provádí štětcem, válečkem
nebo stříkáním ve dvou vrstvách. Mezi podkladním nátěrem a krycím
nátěrem je potřeba zachovat časový interval minimálně 12 hodin.

Nářadí
Vědro, vrtačka, míchadlo k vrtačce, štětec, štětka, vhodné stříkací
zařízení.

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

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

redisan SHC

chrání betonové konstrukce
před agresivním prostředím
ochrana betonové konstrukce
proti solným roztokům
vodoodpudivý
lze použít pro hydrofobizaci omítek
a nátěrů

hydrofobní nátěr

Definice výrobku
Vodoodpudivý impregnační prostředek připravený k okamžitému
použití, na silikonové bázi, pro stavební hmoty všeho druhu (beton,
malta, přírodní a umělý kámen, vápenná barviva, omítky, nátěry).

Složení
Silikonová pryskyřice, organická rozpouštědla (hořlavina).

Barva
Bezbarvý nátěr.

Použití

Všeobecné požadavky pro podklad

K hydrofobizaci fasád, zvláště na návětrných stranách a jako ochrana
proti účinkům solných roztoků.

Podklad, který bude impregnován, musí být očištěn od prachu
a nečistot. Volné a lehce se odlupující částečky materiálu musí být
odstraněny a všechny trhliny zatmeleny. Před vlastním nanesením
hydrofobního nátěru SHC musí být plocha suchá.

název
redisan SHC
– hydrofobní nátěr

spotřeba

číslo výrobku
H705/5

0,25 l/m2

Podmínky pro zpracování
Hmota se může aplikovat v rozmezí teplot od +5 °C až do +25 °C.

Pokyny pro zpracování
Dobře rozmíchaný a nezředěný hydrofobní nátěr SHC se nejlépe nanáší
stříkáním nebo natíráním. Nátěr musí být rovnoměrný. Tam, kde se
vyskytují vlasové trhliny, je třeba dbát na to, aby nátěr mohl dobře
proniknout do povrchu. Vzhledem k tomu, že nátěr obsahuje hořlavá
rozpouštědla, musí se jeho zpracování věnovat odpovídající péče
a pozornost.

Balení
V 5 l PE obalu, 80 ks – 400 l/paleta.

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

Nářadí
Stříkací pistole, štětka, štětec (musí být s přírodním vlasem, umělé
štětiny se rozpouštějí).

Čištění
Nádoby a nářadí je nutné ihned po ukončení prací omýt 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. U zpracovatelů se předpokládají
všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.
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