Proč zateplovat
fasády?

Co je vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)?
Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých
finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.

EKONOMICKÉ DŮVODY:
úspory

TECHNICKÉ DŮVODY:
vysoká ochrana stavby

REKONSTRUKCE

• zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové
konstrukce
• zvýšení tepelné pohody
• snížení rizika kondenzace
• omezení vzniku plísní
• eliminace tepelných mostů
• vyšší akumulace obvodové konstrukce
• možnost instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel
• zateplená konstrukce lépe odolává vlivům povětrnosti
• zateplení má kladný vliv na celou stavbu

•
•
•
•

možnost úspor 30 – 60 % nákladů na vytápění
nižší provozní výkon topné soustavy = delší životnost
eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci
prodloužení životnosti fasády

NOVOSTAVBY
• instalace topného zdroje a topné soustavy s nižším
výkonem - za nižší cenu
• zateplením můžeme zmenšit tloušťku konstrukce
a získat prostor navíc
• zateplení je návratná investice
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Vyberte si
zateplovací systémy
Weber Terranova

Proč používat ETICS weber.therm?
• Záruka na VEŠKERÉ materiály zateplovacího systému!
• Zaručená kvalita a dlouhá životnost zateplovacího systému!
• V případě vzniku závady na objektu máte právo žádat
nápravu!
• Kompletní certifikovaný systém šetří náklady na opravy
v následujících letech!
• V souladu se zákonem stanovenými podmínkami – zákon
22/1997 Sb v platném znění. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. příp. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění
Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak nařízení
vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační
kompozitní systémy stanovenými výrobky.
Z pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů
vyplývá, že zateplovací systém je brán jako výrobek – jako celek.
Musí být nejprve odzkoušen na akreditovaných zkušebnách
a certifikován.

Co nabízíme v oblasti tepelně izolačních
kompozitních zateplovacích systémů?
• Širokou škálu certifikovaných zateplovacích systémů s mnoha
variantami povrchových úprav
• Doporučíme proškolené realizační firmy
• Velké množství referenčních staveb
• Vysokou kvalitu jednotlivých komponentů zateplovacích
systémů
• Návrh skladby systému z hlediska typu použitého izolantu
• Návrh, výpočet a posouzení tloušťky navrženého izolantu
• Spolupráci při zajištění financování vaší investice
• Pomoc při stanovení podmínek a kritérií pro výběrová
řízení
• Cenovou a materiálovou nabídku pro váš objekt
Společnost Saint-Gobain Weber Terranova je profesionálním
dodavatelem tepelně izolačních kompozitních systémů a je
členem Cechu pro zateplování budov.

Certifikace se však netýká pouze jednotlivých komponent, ale
hlavně celkového systému – skladby…
Odpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky
nese společnost Saint-Gobain Weber Terranova a.s. za ty
specifikované vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS),
které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.
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Kvalitativní třída A,
ETAG

Terminologie používaná při stanovení jakosti výrobků a doklady, které má investor vyžadovat
1 – Prohlášení o shodě nebo Evropské prohlášení o shodě. Tyto doklady jsou
podmínkou uvedení výrobku na trh. Vydávají je výrobci výrobku na základě
certifikace výrobku (viz Certifikát).

2 – Národní certifikát – podle ustanovení vlády § 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů a §5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném
znění.
Národním certifikátem se osvědčuje shoda vlastností výrobku se základními
požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění.
Pro zateplovací systém platí, že Vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS) je výrobek, dodávaný jako ucelená sestava složek, připevněný k podkladu lepením nebo mechanickým kotvením, s vrstvou tepelného izolantu chráněnou vnějším souvrstvím bez provětrávané vzduchové mezery.
3 – Cech pro zateplování budov (CZB) jehož zakládajícím členem je SaintGobain Weber Terranova a.s. – sdružuje všechny významné výrobce a zpracovatele ETICS.
4 – Kvalitativní třída – CZB pro orientaci investora v široké nabídce ETICS na
trhu stanovil technická kritéria, která splňují nejvyšší technické požadavky
na kvalitu. Na základě shody těchto kritérií s naměřenými hodnotami jednotlivých komponentů ETICS vydává CZB osvědčení o Kvalitativní třídě,
čímž potvrzuje jeho jakost. Nejvyšším stupněm jakosti je pak
Kvalitativní třída A.
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Z právního či obchodního hlediska však není osvědčení o Kvalitativní třídě
vydávané CZB povinné či legislativně vymahatelné a nenahrazuje povinnost
výrobce doložit Prohlášení o shodě.
5 – ETAG – vstupem ČR do EU je novinkou směrnice ETAG. Ve směrnici jsou
stanoveny požadavky na provedení ETICS k použití jako venkovní tepelné
izolace stěn budov, metody prověřování, použité k ověřování provedení
z různých hledisek, kritéria výběru použitá k posuzování daného provedení
k určenému použití a předpokládané podmínky projektování a realizace.

ETICS, který byl úspěšně testován dle uvedené směrnice ETAG (pro ETICS se
jedná o ETAG 004) získává certifikát ETA – European technical approval a volný
vstup na trhy všech členských zemí EU. V současné době se tudíž jedná hlavně
o certifikát potřebný pro exportní záměry výrobce.
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Vybrané
konstrukční detaily při zateplování
obvodového pláště budovy

Detail ETICS ostění u rámu okna

5

Detail ostění s tepelnou omítkou ukončenou u rámu okna

7
10

5

5
8
6

7

1
4
9

2
6

2

4

1

3

3

1. zdivo
2. lepicí hmota na polystyren
3. tepelná izolace – desky EPS-70F
4. základní vrstva
5. vnitřní jádrová omítka
6. tenkovrstvá fasádní omítka
7. okenní ukončovací PVC profil pro omítky
8. rám dřevěného okna
9. PVC ochranná fólie
10. PVC ukončovací okenní profil pro ETICS

1. zdivo
2. tepelně izolační omítka
3. tenkovrstvá fasádní omítka
4. PVC ochranná fólie
5. okenní ukončovací PVC profil pro omítky
6. vnitřní jádrová omítka
7. rám dřevěného okna

Detail ETICS ostění u rámu okna s cihelnými pásky
7

6
1

8

2

3
4

9

5
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1. zdivo
2. lepicí hmota na minerální vatu
3. minerální vata – tepelná izolace
4. základní vrstva + lepicí flex. tmel na lepení cih. pásů
5. cihelné pásky
6. ukončovací okenní profil PVC k obklad. pásům
7. ukončovací okenní profil PVC pro omítky
8. vnitřní jádrová omítka
9. rám dřevěného okna

Detail zateplení s rohovým profilem s okapničkou
1
2
3
1
3

2
5

4
5

4

6
6

1. obvodová konstrukce
2. lepicí hmota
3. izolant
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. rohový PVC profil s okapničkou

1. obvodová konstrukce
2. lepicí hmota
3. izolant
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. rohový PVC profil s okapničkou

Dilatační „E“ profil

Dilatační „V“ profil
1

1

3
3
1
2

2

4
6

4
6

5
5

1. obvodové konstrukce
2. lepicí hmota
3. dilatační E profil
4. izolant
5. tenkovrstvá omítka
6. základní vrstva

1. obvodové konstrukce
2. lepicí hmota
3. dilatační V profil
4. izolant
5. tenkovrstvá omítka
6. základní vrstva
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Konstrukční
detaily zateplovacího systému

Styk s terénem

Okenní ostění – parapet
1
2
1

3

3

4
5
6

2

zateplovací systém

4

7

5
8
9
10
11
12
13

6
7
8

soklový pás
(minimálně 30 cm)

pochůzný pás

9

10

12

11

14

1. zdivo
2. lepicí hmota
3. izolant
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. hmoždinka
7. soklový profil s okapničkou
8. hydroizolace

9. tenkovrstvá omítka
weber. pas marmolit
10. základní vrstva
11. izolant XPS
12. hydroizolace
13. nopová delta folie
14. okapní chodník

Půdorys zateplení ostění u okna

1

1. zdivo
2. lepicí hmota
3. rám okna
4. izolant
5. rohový profil + skleněná síťovina
6. ukončovací okenní profil
7. základní vrstva

8. tenkovrstvá omítka
9. parapet s U profilem
10. dilatační pěnová páska
11. ukončovací parapet. profil
12. izolant

Napojení na venkovní roletu

1
2
3

2

4
5

3

6
4

7

5

8

6
7
8
9

10

11

1. betonová konstrukce
2. rám okna
3. ukončovací okenní profil
4. lepicí hmota
5. izolant
6. základní vrstva
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7. tenkovrstvá omítka
8. rohový profil
9. ukončení parapetu
do tvaru U
10. hmoždinka
11. parapet

1. zdivo
2. lepicí hmota
3. izolant
4. základní vrstva

5. tenkovrstvá omítka
6. dilatační pěnový profil
7. rohový profil s okapničkou
8. roleta venkovní

Styk pod střešním souvrstvím

Styk nad střešním souvrstvím

3
4
5

8

1

2

7
6
7

6
8

3

2
5

1
4

1. zdivo
2. lepicí hmota
3. izolant
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. tepelné izolační souvrství
7. dilatační pěnový profil
8. difuzní folie

1. zdivo
2. lepicí hmota
3. izolant
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. soklový profil s okapničkou
7. pěnový dilatační pás
8. lemování zdi

Balkonová konstrukce ve stávající konstrukci
1
2

3

4

5
6
7

9

8
10
12

11

1. zdivo
2. lepicí hmota
3. izolant EPS
4. základní vrstva
5. tenkovrstvá omítka
6. izolant XPS
7. hydroizolace
8. těsnící profil
9. obkladový pásek
10. těsnicí profil
11. trvale pružný tmel
12. hydroizolace
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Doporučené
tloušťky izolačních desek
tevatherm klasik
tevatherm
profitepelné
tevatherm
M inimální
tloušťka
izolaceprofi
tevatherm profi
tevatherm C
tevatherm C
u v y b r a n ý c h z d ic íc h ma te r iá lů
tevatherm C
terramin
terramin

K o n s t ru k č n í ma te r iá l

T l. z d iv a
(c m)

Tlouštka izolační desky v cm
P o ž a d o v a n á S tá v a jíc í
t. h o d n o ta t. h o d n o ta
Min e r á ln í v a ta
Min e r á ln í v a ta
P o l y st y re n fa s á d n í
ČSN
z d iv a
p o d é ln é v lá k n o
kolmé vlákno
U n = W/m2K

C P p ln á c ih la

30

0, 38

2, 67

10

9

10

45

0, 38

1, 78

9

8

9

30

0, 38

2, 47

10

9

10

45

0, 38

1, 72

9

8

9

24

0, 38

1, 37

9

8

9

36, 5

0, 38

0, 9

7

6

7

44

0, 38

0, 82

7

6

7

24

0, 38

2, 88

11

9

11

36, 5

0, 38

1, 89

10

8

10
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0, 38

1, 72

9

8

9

36, 5

0, 38

1, 37

9

8

9

24

0, 38

0, 72

6

5

6

36, 5

0, 38

0, 47

3

2

3

44

0, 38

0, 39

1

0

1

Š k v á r o b e to n o v á
tv á rn ic e

P ly n o s ilik á t d o r. 1989

C ih la d ě r o v a n á C D m

T v á rn ic e C D Tý n

C ih e ln é th e rmo b lo k y

Proč nezateplovat vnitřní stranu konstrukce?
Nedoporučujeme zateplovat vnitřní stranu konstrukce, abychom se vyhnuli riziku vnitřní kondenzace a jejich následků.
Bez rizika vnitřní kondenzace
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Riziko vnitřní kondenzace

T

T

D

D

Izolační materiály

EPS 70 F
Tepelně izolační rozměrově stabilizované desky jsou vyráběny vypěňováním tzv. expanzí.
Rozměr 1000 x 500 mm, třída reakce na oheň E(dle ČSN EN 13501-1)
– těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.

Hlavní výhody
- výborné tepelně izolační
schopnosti
- tvarová stabilita
- samozhášivá úprava
- mrazuvzdornost

- odolnost proti stárnutí
- ekologická nezávadnost
- zdravotní nezávadnost
- chemická odolnost
- jednoduchá opracovatelnost

PERIMETR / SOKLOVÉ DESKY
Tepelně izolační desky jsou vyráběny vypěňováním do forem s vysoce
uzavřenou buněčnou strukturou.
Perimetr rozměr 1250 x 600 mm, třída reakce na oheň E
(dle ČSN EN 13501-1) – těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.
Soklové desky rozměr 500 x 1000 mm, třída reakce na oheň E
(dle ČSN EN 13501-1) – těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.

Hlavní výhody
- výborné tepelně izolační
schopnosti
- tvarová stabilita
- velmi nízká nasákavost
- nulová kapilarita
- odolnost proti stárnutí

- ekologická nezávadnost
- chemická odolnost
- mrazuvzdornost
- vysoká pevnost v tlaku
- jednoduchá opracovatelnost

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
Tepelně izolační desky jsou vyráběny extrudací ve formě nekonečného pásu s vysoce uzavřenou buněčnou strukturou.
Rozměr 1250 x 600 mm, třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501-1)
– těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.

Hlavní výhody
- výborné tepelně izolační
schopnosti
- vysoká odolnost v tlaku
- tvarová stabilita
- minimální nasákavost
název
tloušťka
šířka x délka
objemová hmotnost
součinitel tepelné vodivosti
teplotní odolnost
nasákavost (objemová)
faktor difúzního odporu
pevnost v tlaku při 2% def.

- nulová kapilarita
- odolnost proti stárnutí
- ekologická nezávadnost
- chemická odolnost
- mrazuvzdornost
jednotka
mm
mm
kg/m3
W/mK
°C
%
(-)
MPa

EPS 70 F
10 – 500
500 x 1000
14 – 18
0,038
80
4
20 – 40
0,05

tloušťka
(mm)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120

m2
v balení
25
12,5
8
6
5
4
3,5
3
2,5
2,5
2

číslo
výrobku
890401
890402
890403
890404
890405
890406
890407
890408
890409
890410
890412

PERIMETR
tloušťka
(mm)
30
50
60
70
100

m2
v balení
12
7,5
6
5,25
3,75

číslo
výrobku
891003
891005
891006
891007
891010

SOKLOVÉ DESKY
tloušťka
(mm)
30
50
70
80
100

m2
v balení
8
5
3,5
3
2,5

číslo
výrobku
891013
891015
891017
891018
891100

tloušťka
(mm)
20
30
40
50
60
80
100

m2
v balení
15
9
6,75
6
4,5
3,75
3

číslo
výrobku
890902
890903
890904
890905
890906
890908
890910

PERIMETER
SOKLOVÉ DESKY
30, 50, 60, 70, 100 30, 50, 70, 80, 100
600 x 1250
500 x 11000
28 – 32
28 – 32
0,033
0,033
80
80
1
1
60 – 100
60 – 80
0,17
0,17

EXTRUDOVANÝ
20 – 60, 80,100
600 x 1250
35
0,032
75
max. 0,2
80 – 250
0,13

CLIMA Rda
10 – 150
500x1000
14 – 18
0,036
80
4
10
0,05
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Izolační materiály

EPS-F-CLIMA Rda
Tepelně izolační rozměrově stabilizované desky jsou vyráběny vypěňováním tzv. expanzí, s vylehčovacími aditivy, kónickou perforací.
Rozměr 500 x 1000 mm, třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501-1)
– těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.

Hlavní výhody
- vysoká paropropustnost
- o 15% vyšší tepelná izolace
- zachování všech předností
tradičního EPS 70 F
- výborné tepelně izolační
schopnosti

- tvarová stabilita
- odolnost proti stárnutí
- ekologická nezávadnost
- chemická odolnost
- mrazuvzdornost

Izolanty z minerálních vláken
Lamely s kolmou orientací vláken
Speciální lamely z minerální plsti s kolmou
orientací vláken pro kontaktní zateplovací
systémy.

Hlavní výhody
- lze bez problémů brousit (vhodné k použití
izolace zakulacené stěny, či na složité detaily)
- vysoká pevnost v tahu
- lepší soudržnost s podkladem
(celoplošné lepení)
- lehčí materiál než desky s podélnými vlákny
- nižší cena ve srovnání s deskami

parametr
součinitel tepelné vodivosti λ
třída reakce na oheň
objemová hmotnost
měrná tepelná kapacita
bod tání
faktor difúzního odporu
pevnost v tlaku při 10% deformaci
pevnost v tahu kolmo k rovině desky
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Lamely šíře 200
tloušťka
(mm)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

rozměry
(mm)
1000 x 200
1000 x 200
1000 x 200
1000 x 200
1000 x 200
1000 x 200
1000 x 200
1000 x 200
1000 x 200
1000 x 200
1000 x 200
1000 x 200
1000 x 200

m2 objem balení tepelný odpor
číslo
v balení
(m3)
R(m2/K.W)
výrobku
9,60
0,19
0,47
891202
6,40
0,19
0,71
891203
4,80
0,19
0,94
891204
3,60
0,18
1,18
891205
3,20
0,19
1,42
891206
2,80
0,20
1,65
891207
2,40
0,19
1,89
891208
2,00
0,18
2,12
891209
2,00
0,20
2,36
891210
1,60
0,18
2,59
891211
1,60
0,19
2,83
891212
1,20
0,16
3,07
891213
1,20
0,17
3,30
891214

jednotka

hodnota

W/mK
kg/m3
J/kgK
°C
μ
kPa
kPa

0,042
A1
100
990
> 1000
1,6
> 30
> 80

norma
ČSN EN 12667
ČSN EN 13501-1
ČSN EN 1602
ČSN 73 0540-3
DIN 4201 díl 17
ČSN EN 12086
ČSN EN 826
ČSN EN 1607

Izolační materiály
z minerálních vláken

Lamely s kolmou orientací vláken

Výhody větších lamel

Lamely šíře 333
tloušťka
(mm)

rozměry
(mm)

m2
v balení

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200
220
240

1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333
1000 x 333

8,00
6,00
4,00
4,00
3,00
2,00
2,00
2,00
1,33
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
0,67

objem
balení
(m3)
0,16
0,18
0,16
0,20
0,18
0,14
0,16
0,20
0,1596
0,14
0,16
0,18
0,20
0,1474
0,1608

Podélná orientace vláken
Speciální desky z minerální plsti s podélnou
orientací vláken
pro kontaktní zateplovací systémy.
- snadná a rychlá montáž
- nanášení lepicího tmelu po obvodu a na terče
- výborné tepelně izolační vlastnosti
- velmi propustné pro vodní páry

parametr
součinitel tepelné vodivosti (λ)
třída reakce na oheň
objemová hmotnost
měrná tepelná kapacita
bod tání
faktor difúzního odporu
pevnost v tlaku při 10% deformaci
pevnost v tahu kolmo k rovině desky

Deklarovaný
číslo
tepelný odpor výrobku
RD(m2/K.W)
0,47
333202
0,71
333203
0,94
333204
1,18
333205
1,42
333206
1,65
333207
1,89
333208
2,36
333210
2,83
333212
3,30
333214
3,07
333213
3,30
333214
3,30
333214
3,30
333214
3,30
333214

tloušťka
(mm)
40
50
60
70
80
100
110
120

rozměry
(mm)
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

- rychlejší aplikace – cca 0 50 % oproti běžným
lamelám – šetří čas a snižuje náklady spojené
s pracovní silou
- o 65 % větší pokrytí plochy (1000 x 333) než
u běžné lamely (1000 x 200) - lépe vyrovnává
nerovnosti podkladu

m2 objem balení tepelný odpor
číslo
v balení
(m3)
R(m2/K.W)
výrobku
3,00
0,12
1,03
891304
2,00
0,10
1,28
891305
2,00
0,12
1,54
891306
1,50
0,11
1,79
891307
1,50
0,12
2,05
891308
1,00
0,10
2,56
891310
1,00
0,11
2,82
891311
1,00
0,12
3,08
891312

jednotka

hodnota

W/mK
kg/m3
J/kgK
°C
µ
kPa
kPa

0,039
A1
150
990
> 1000
2,1
> 30
7

norma
ČSN EN 12667
ČSN EN 13501-1
ČSN EN 1602
ČSN 73 0540-3
DIN 4201 díl 17
ČSN 730540
ČSN EN 826
ČSN EN 1607
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Příslušenství
k ETICS řada weber.therm

Technický popis

Weber roh kombi AL 2 m (2,5)
Hliníkový rohový profil s výztužnou skleněnou
síťovinou 10 x 10 cm na ochranu a zpevnění
hran tepelně izolačního systému.
Délky: 2 a 2,5 m

Weber roh kombi PVC
Plastový rohový profil s výztužnou skleněnou
síťovinou 10 x 10 cm na ochranu a zpevnění
hran tepelně izolačního systému.
Délka: 2,5 m

Weber ukončení 1,4 m (1,6 m; 2,4 m)
Plastový ukončovací profil se skleněnou
síťovinou. Slouží k ukončení tepelně izolačního
systému u okenních a dveřních rámů.
Délky: 1,4 m; 1,6 m a 2,4 m.

Weber sokl 23 mm tl. 0,8 mm/2m (33…..)
Hliníkový soklový profil tloušťky 0,8 mm.
Slouží k založení tepelně izolačního systému.
Délka: 2 m
Šířka: dle izolantu 23 – 123 mm

Weber okenní
Plastový nadokenní profil se skleněnou
síťovinou a okapničkou.
Délka: 2 m

Weber okenní P
Plastový nadokenní profil se skleněnou síťovinou
a okapničkou. S viditelně přiznanou hranou.
Délka: 2,5 m
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Číslo
výrobku

WP KOMBI AL 2
WP KOMBI AL 2,5

WP KOMBI PVC

WP UKON 1,4
WP UKON 1,6
WP UKON 2,4

WP SOKL 23
WP SOKL 33
WP SOKL 43
WP SOKL 53
WP SOKL 63
WP SOKL 73
WP SOKL 83
WP SOKL 103
WP SOKL 123

WP OKE 2

WP OKE P 2,5

Technický popis

Číslo
výrobku

Weber parapetní
Plastový profil se skleněnou síťovinou.
Slouží pro uložení parapetní desky.
Délka: 2 m

WP PAR 2

Weber therm R 117, R 131
Výztužná skleněná síťovina
pro vyztužení tepelně izolačního systému.
Balení: role 50 m

WT 117
WT 131

Weber hmoždinka ∅ 8 mm (délka) PL
Plastová talířová hmoždinka s plastovým
rozpěrným trnem do plných materiálů.
Délky: 95 mm, 115 mm, 135 mm, 155 mm
a 175 mm
Balení: délky 95 mm – 175 mm po 200 ks

WH P 95
WH P 115
WH P 135
WH P 155
WH P 175

Weber hmoždinka ∅ 8 mm (délka) OC
Plastová talířová hmoždinka s ocelovým
rozpěrným trnem do plných materiálů.
Délky: 95 mm, 115 mm, 135 mm, 155 mm, 175 mm
a 195 mm
Balení: délky 95 mm – 175 mm po 200 ks
délka 195 mm po 100 ks

WH O 95
WH O 115
WH O 135
WH O 155
WH O 175
WH O 195

Weber hmoždinka ∅ 8 mm (délka) PL-D
Plastová talířová hmoždinka s plastovým
rozpěrným trnem do dutých materiálů.
Délky: 95 mm, 115 mm, 135 mm, 155 mm, 175 mm
Balení: délky 95 mm – 155 mm po 200 ks
délka 175 mm po 100 ks

WH P-D 95
WH P-D 115
WH P-D 135
WH P-D 155
WH P-D 175

Weber hmoždinka ∅ 8 mm (délka) OC-D
Plastová talířová hmoždinka s ocelovým
rozpěrným trnem do dutých materiálů.
Délky: 95 mm, 115 mm, 135 mm, 155 mm, 175 mm
a 195 mm
Balení: délky 95 mm – 155 mm po 200 ks
délky 175 mm a 195 mm po 100 ks

WH O-D 95
WH O-D 115
WH O-D 135
WH O-D 155
WH O-D 175
WH O-D 195
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Omítkové
profily
a doplňkové materiály

Výrobky

číslo
výrobku

použití

balení

N 9153
–
N 9156

Sokly
objektů

50 bm/25 ks

Roh ostrý
Délka 2,5 m

N 300250

Pro vnitřní
rohy budov

25 ks

Roh zaoblený
Délka 2,5 m

N 302250

Pro vnitřní
rohy budov

25 ks

Rám oken
a dveří

50 bm/25 ks

Technický popis

Soklový profil (tl. 1,0 mm) k založení tepelně izolačního systému.
Délka 2 m a šířka dle tloušťky izolantu: 133-163 mm

N 9025
Ukončovací profil k ukončení tepelně izolačního systému u okenních
a dveřních rámů. Umělohmotný profil s ochrannou síťovinou.
Délka 1,4 m; 1,6 m; 2,4 m

N 9025/1,6
N 9025/2,4

Dilatační rohový profil – přímý s pryžovou dilatační páskou,
oboustranným rohovým profilem a skelnou tkaninou. Vytváří dilataci
5 – 25 mm. Délka 2 m

N 9011

Pro vnitřní
rohy budov

50 bm/25 ks

Dilatační profil typ „E“ – přímý s pryžovou dilatační páskou, oboustranným rohovým profilem a skelnou tkaninou. Vytváří dilataci 5 – 25 mm.
Délka 2 m

N 9012

Dilatace v ploše
u přístaveb

50 bm/25 ks

N 9023
Profil začišťovací okenní 6 a 9 mm pro omítky
N 9024
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Výrobky

Rychloomítník

6 mm

N 307006

13 mm

N 307013

použití

balení

Rohy otvorů,
nároží budov

Profil klenbový PVC 3 m

N 9090

Pro vytváření
rohů kleneb

Spojka patních lišt 3 cm

N 9103

Soklový profil

Vymezovací podložka 2/3/4/5/10 mm

N 9112
N 9113
N 9114
N 9115
N 9110

Pro instalaci
soklového
profilu na
nerovné
podklady

N 304009
N 304013
N 304018

Sokly
objektů

25 ks

Ukončovací profil 10 mm
Délka 2,5 m

N 305010

Ukončení
hladin omítek

25 ks

Dilatace Catnic 18 mm
Délka 3 m

N 317018

Oddělení dvou
dilatačních stavebních celků

10 ks

Soklový profil
Délka 3 m

Speciální prvky

číslo
výrobku

Technický popis

9 mm
13 mm
18 mm

50 bm/25 ks

Součástí doplňkových materiálů jsou i různé další speciální prvky, které jsou dodávány na vyžádání.
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Hmoždinky
pro ETICS

Plastová talířová hmoždinka s ocelovým trnem, plastovým zástřikem hlavy – krátká rozpěrná zóna
T y p , r o z mě r

č í s lo
v ý ro b ku

kusů
v balení

kusů
na paletě

orientační
spotřeba

P T H -K Z 60/8-215

69215O

100

3 600

dle systému

P T H -K Z 60/8-235

69235O

100

3 600

dle systému

P T H -K Z 60/8-255

69255O

100

2 400

dle systému

P T H -K Z 60/8-275

69275O

100

2 400

dle systému

P T H -K Z 60/8-295

69295O

na vyžádání

P T H -K Z 60/8-315

69315O

na vyžádání

P T H -K Z 60/8-335

69335O

na vyžádání

P T H -K Z 60/8-355

69355O

na vyžádání

hmoždinka:
rozpěrný trn:
průměr dříku:
průměr talířku:
rozpěrná zóna:
použití:

rázuvzdorný polypropylen
pozink. ocel s plast. zástřikem
8 mm
60 mm
35 mm
plné stavební materiály

Plastová talířová hmoždinka s ocelovým trnem, plastovým zástřikem hlavy – dlouhá rozpěrná zóna
T y p , r o z mě r

č í s lo
v ý ro b ku

kus ů
v b a le n í

kus ů
n a p a le tě

orientační
spotřeba

P T H -K Z L 60/8-215

70215O

100

3 600

dle systému

P T H -K Z L 60/8-235

70235O

100

3 600

dle systému

P T H -K Z L 60/8-255

70255O

100

2 400

dle systému

P T H -K Z L 60/8-275

70275O

100

2 400

dle systému

P T H -K Z L 60/8-295

70295O

hmoždinka:
rozpěrný trn:
průměr dříku:
průměr talířku:
rozpěrná zóna:
použití:

rázuvzdorný polypropylen
pozink. ocel s plast. zástřikem
8 mm
60 mm
55 mm
děrované stavební materiály

hmoždinka:
rozpěrný trn:
průměr dříku:
průměr talířku:
rozpěrná zóna:
použití:

rázuvzdorný polypropylen
pozink. ocel s plast. zástřikem
10 mm
50 mm
35 mm
děrované i plné stavební materiály

na vyž á dá ní

P T H -K Z L 60/8-315

70315O

na vyž á dá ní

P T H -K Z L 60/8-335

70335O

na vyž á dá ní

P T H -K Z L 60/8-355

70355O

na vyž á dá ní

Plastová talířová hmoždinka s ocelovým trnem – univerzální
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T y p , r o z mě r

č í s lo
v ý ro b ku

k u sů
v b a le n í

k u sů
n a p a le tě

o r ie n tač ní
sp o tře b a

P T H - K Z 50/10-070

71070O

300

18 000

dle systému

P T H - K Z 50/10-090

71090O

250

15 000

dle systému

P T H - K Z 50/10-110

71110O

200

9 000

dle systému

P T H - K Z 50/10-130

71130O

200

9 000

dle systému

P T H - K Z 50/10-150

71150O

200

6 000

dle systému

P T H - K Z 50/10-170

71170O

200

6 000

dle systému

P T H - K Z 50/10-190

71190O

200

6 000

dle systému

Zatloukací hmoždinka s hřibovou hlavou ZHH a se zápustnou hlavou ZH
T y p, r oz m ě r

č í s lo
v ý r obk u

k us ů
v ba le ní

k us ů
na pa le tě

o r ie nt ační
spo t ř eba

Z H H 6x 40

72014

100

1 800

3 ks / bm

Z H H 6x 60

72016

100

1 800

3 ks / bm

Z H H 6x 80

72018

75

1 350

3 ks / bm

Z H 6x 40

72004

100

1 800

3 ks / bm

Z H 6x 60

72006

100

1 800

3 ks / bm

Z H 6x 80

72008

100

1 800

3 ks / bm

hmoždinka:
vrut:
průměr dříku:

polyamid
povrchově upravená ocel
6 mm, 8 mm

TIT 60/5-20
TIT 60/5
IT PTH 140

rázuvzdorný polypropylen
rázuvzdorný polypropylen
vyztužený polyamid

hmoždinka:
rozpěrný trn:
průměr dříku:
průměr talířku:
rozpěrná zóna:
použití:

rázuvzdorný polypropylen
vyztužený polyamid
10 mm
50 mm
35 mm
děrované i plné stavební materiály

Tepelně izolační talířek a talířek pro upevnění lamelových minerálních izolací
T y p , r o z mě r

č í s lo
v ý ro b ku

k u sů
v b a le n í

k u sů
n a p a le tě

orientační
spotřeba

T IT 60/5-20
T IT 60/5

73001

600

30 000

dle systému

73000

1 000

60 000

I T P T H 140

dle systému

73003

300

dle systému

Plastová talířová hmoždinka s plastovým trnem – univerzální
T y p , r o z mě r

č í s lo
v ý ro b ku

kusů
v b a le n í

kusů
n a p a le tě

o r ie n t ač ní
sp o tře b a

P T H 50/10-070

71070P

300

18 000

dle systému

P T H 50/10-090

71090P

250

15 000

dle systému

P T H 50/10-110

71110P

200

9 000

dle systému

P T H 50/10-130

71130P

200

9 000

dle systému

P T H 50/10-150

71150P

200

6 000

dle systému

P T H 50/10-170

71170P

200

6 000

dle systému

P T H 50/10-190

71190P

200

6 000

dle systému
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Jak pracovat
s hmoždinkami – kotevní plány

Schéma rozmístění hmoždinek pro desky 1000 x 500 mm
4 ks/m2

6 ks/m2

6 ks/m2

8 ks/m2

10 ks/m2

12 ks/m2

Schéma rozmístění hmoždinek pro lamely 1000 x 200 mm

VZOREC

pro výpočet délky hmoždinek:

0,2 m
0,2 m

a+b+c

0,2 m

a = síla izolantu
b = síla omítky pod izolantem
c = délka hmoždinky ve zdivu - (min. 40 mm)
nebo dle kotevní délky konkrétního výrobku

0,2 m
0,2 m
0,2 m

1m

1m

5 ks/m

8 ks/m

1m

Poznámka: zaokrouhlujeme na nejbližší rozměr
délky hmoždinky nahoru.

10 ks/m

Schéma rozmístění hmoždinek pro lamely 1000 x 333 mm

0,333 m

0,333 m

0,333 m

1m
3 ks/m2
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1m
4 – 5 ks/m2

1m
6 ks/m2

1m
9 ks/m2

Kotvení ETICS přes výztužnou síťovinu

Stanovení oblasti nároží
Definice dle ČSN 73 00 35:
Šířka budovy
Šířka nároží

do 8 m
1,0 m

Nároží je 1/8 užší strany budovy, min. 1 m, max. 2 m
od 8 do 12 m
1,5 m

od 12 m
2,0 m
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Evropská
certifikace
Evropské technické schválení
European Technical Approval (ETA)

Po vstupu České republiky do Evropské Unie je novinkou evropská certifikace výrobků. Ta se týká i vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů
(ETICS). Posouzení se provádí na základě řídících pokynů (ETAG). Pro ETICS se jedná o směrnici ETAG 004, ve které jsou obsaženy metody a požadavky
pro zkoušení daného výrobku (ETICS).
Evropská technická schválení (ETA) vydává autorizovaná osoba, která je sdružená v Evropské organizaci pro technická schválení (EOTA)

Jelikož se jedná o Evropské technické schválení je možné tato schválení používat ve všech zemích Evropské Unie.
Pro ETICS, s obchodním názvem weber.therm family (terratherm family) dodávaný Saint-Gobain Weber Terranova, a. s. v ČR, se jedná o ETA-03/0012
s izolantem EPS a ETA-04/0077 s izolantem MW.
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Příklady skladby
weber.therm family EPS (dříve terratherm family EPS) - ETA-03/0012

Varianta Rakousko
weber.therm family KS
(dříve terra-Klebespachtel)
Polystyrol
weber.therm Dämmplattemdübel
weber.therm family KS
(dříve terra-Klebespachtel)
weber.therm Textilglasgitterwebe
weber Putzgrund
weber Silikatputz
(dříve terrasil-Silikatputz)
weber extraClean
(dříve terrasol-Extra Clean)
weber Silikonharzputz
(dříve terrasol-Silikonharzputz)
weber Kunstharzputz
(dříve terraplast-Kunstharzputz)

M 751
(M 752)
EPS-F

Varianta Česká republika
terra – lepící a stěrková hmota

M 752

Polystyren
weber.therm hmoždinky
terra – lepící a stěrková hmota

EPS-F

Skleněná síťovina
Podkladní nátěr

9900
G 700

1,5 – 3 mm

weber.pas silikát

1,5 – 3 mm

1,5 – 3 mm

weber.pas sisi

1,5 – 3 mm

1,5 – 3 mm

weber.pas silikon plus

1,5 – 3 mm

1,5 – 3 mm

weber.pas akrylát

1,5 – 3 mm

Varianta Česká republika
terra – lepící a stěrková hmota

M 752

Minerální desky podélné vl.
Minerální lamely kolmé vl.
weber.therm hmoždinky
terra – lepící a stěrkový tmel

M 752

Skleněná síťovina
Podkladní nátěr

9900
G 700

1,5 – 3 mm

weber.pas silikát

1,5 – 3 mm

1,5 – 3 mm

weber.pas sisi

1,5 – 3 mm

1,5 – 3 mm

weber.pas silikon plus

1,5 – 3 mm

M 751
(M 752)
9900
G 700

M 752

weber.therm family MW (dříve terratherm family MW) - ETA-04/0077
Varianta Rakousko
weber.therm family KS
(dříve terra-Klebespachtel)
weber.therm Mineralwolle
weber.therm Dämmplattemdübel
weber.therm family KS
(dříve terra-Klebespachtel)
weber.therm Textilglasgitterwebe
weber Putzgrund
weber Silikatputz
(dříve terrasil-Silikatputz)
weber extraClean
(dříve terrasol-Extra Clean)
weber Silikonharzputz
(dříve terrasol-Silikonharzputz)

M 751
(M 752)
MW-PT
MW-PTL
M 751
(M 752)
9900
G 700
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Vzorová
kalkulace
pro zateplení
RODINNÉHO DOMU

Půdorys

Kalkulace spotřeb materiálů pro rodinný dům
Plocha celkem: 143 m2
p o l.

ma te r iá l

m2

s p o tř e b a
n a 1 m2

s p o tř e b a
c e lk e m

s p o tř e b a
je d n o te k

kg

143

7

1001

41 p y tlů

m2

143

1, 05

150, 2

b a l.

71110P

ks

143

8

1144

6 b a l.

9902

m2

143

1, 15

170

4 r o le

NPU700/25

kg

158

0, 18

29

2 b a l.

č ís lo
v ý ro b k u

m. j.

po č et

1

weber.therm klasik

2

mi n e r á l n í v l n a 7 c m

3

h mo ž d in k y P T H 60/10-110

4

skleněná síťovina

5

weber.pas podklad UNI 25 kg

6

weber.pas silikát zrnitý 1, 5 mm
- p r o b a r v e n á o m.

OP215Z

kg

143

2, 5

358

12 b a l .

7

weber.pas marmolit

MAR1

kg

15

3, 5

53

2 b a l.

8

p r o fil r o h . A L se síťovinou 2, 5 m N 9088/2, 5

m

32

32, 5

13 k s

9

p r o fil s o k l 73 mm tl. 0, 8mm/2m

m

38

19

19 k s

- lepicí a stěrková hmota

LZS710

N 9847

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podkladu a způsobu zpracování.
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Vzorová
kalkulace
pro zateplení
BYTOVÉHO DOMU

Kalkulace spotřeb materiálů pro panelový dům
Plocha celkem: 2826 m2

p o l.

ma te r iá l

m2

s p o tř e b a
n a 1 m2

s p o tř e b a
c e lk e m

m2

1667, 5

4

6670

m2

1158

5

5790

č ís lo
v ý ro b k u

m. j.

LZS720
LZS720

po č et

s p o tř e b a
je d n o te k

Z a te p le n é č á s ti:
1

weber.therm elastic
- lepící hmota na polystyren

267
p y tlů
232
p y tlů

2

weber.therm elastic

3

p o ly s ty r e n EPS-70F

tl. 8 c m

m2

1407

1, 05

1477

493 b a l .

4

p o ly s ty r e n EPS-70F

tl. 2 c m

m2

260, 5

1, 05

274

22 b a l .

5

min e r á ln í v ln a tl. 8 c m

m2

1012, 5

1, 05

1064

710 b a l .

6

min e r á ln í v ln a tl. 2 c m

2

166, 7

1, 05

175

44 b a l .

7

h m o ž d i n k y 130 m m

71130O

ks

2419, 5

6

14517

73 b a l .

8

h m o ž d i n k y 70 m m

71070O

ks

72

6

432

3 b a l.

9

skleněná síťovina

9900

m2

2826, 7

1, 15

3250

65 r o l í

10

r o h A l s e s íť o v in o u

m

2414

1, 05

2534

kg

2826, 2

4

11304

11

- lepící hmota na minerální vatu

weber.therm elastic - stěrková hmota
na polystyren a minerální vatu

m

LZS720

1267
ty č í
452
p y tlů

12

s o k lo v á liš ta 83 mm

m

76

1

76

38 ty č í

13

s o k lo v á liš ta 23 mm

m

3

1

3

2 ty č e

14

weber.pas podklad UNI

NPU700

kg

2826, 2

0, 18

509

22 b a l .

OP 320Z

kg

2826, 2

2, 5

7065

236 b a l .

15

weber.pas silikon
- probarvená omítka

Nezateplené části 1 - zábradlí balkonů (vnitřní), čela podl.panelů, vnitřní stěny lodžií nad vchodem:

17

weber.therm elastic - stěrková hmota

18

skleněná síťovina

19
20

LZS720

m2

746

4

2984

120 b a l .

9900

m2

746

1, 15

858

17 r o l í

weber.pas podklad UNI

NPU700

m2

746

0, 2

149

6 b a l.

weber.pas silikon

OP 320Z

kg

746

2, 5

1865

62 b a l .

LZS720

kg

98, 5

4

394

16 p y tlů

9900

m2

98, 5

1, 15

113

2 r o le

na polystyren a minerální vatu

- probarvená omítka

Nezateplené části 2 - podtmelení parapetů:

21
22

weber.therm elastic - stěrková hmota
na polystyren a minerální vatu

skleněná síťovina
Nezateplené povrchy - malby (stropy lodžií)

23

weber.podklad S

NPS200

kg

404

0, 1

40, 4

2 b a l.

24

weber.ton silikát

NFS200

kg

404

0, 5

202

8 b a l.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podkladu a způsobu zpracování.
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Výpočet plochy
fasády pro nákup zateplovacího
systému

Jak postupovat při výpočtu:
1. Hlavní plocha – pohledová část fasády

část fasády
1. hlavní plocha
2. okenní a dveřní ostění
3. rohové profily
4. soklové profily
5. hmoždinky
6. kotvící vrut s hmoždinkou

1. postupujeme po jednotlivých stranách fasády určených k zateplení
2. měříme délku a výšku každé strany fasády a naměřené hodnoty spolu vynásobíme
3. výsledek je celková plocha měřené strany fasády v m2
4. vypočtené plochy všech stran fasády sečteme
5. okenní a dveřní otvory musíme od celkové plochy fasády odečíst
6. plochu oken a dveří vypočteme násobením jejich šířky a výšky
7. vypočtenou plochu oken a dveří odečteme od celkové plochy fasády
Tímto postupem jsme získali čistou výměru hlavní plochy fasády pro nákup materiálu na její zateplení (izolant, síťovina, hmota).

měrná jednotka
m2
m2
bm
bm
ks
ks

2. Okenní a dveřní ostění - vždy dvě boční a jedna horní strana špalety otvoru, kde je okno nebo dveře. U oken též počítáme stranu, kde bude parapet.
1. měříme šířku a výšku každé špalety zvlášť
2. změřené hodnoty (šířka a výška) každé špalety spolu vynásobíme
3. výsledky všech takto změřených a vynásobených špalet sečteme
Tímto postupem jsme získali čistou plochu okenního a dveřního ostění pro nákup materiálu na zateplení těchto částí fasády
(izolant, síťovina, hmota).
3. Rohové profily - všechna nároží domu a rohy okenních a dveřních otvorů, kde bude zateplení
1. měříme délku všech rohů, které budou na zateplení (svislých i vodorovných)
2. délku všech rohů sečteme
Tímto postupem jsme získali metry běžné (bm) rohových profilů pro jejich nákup.
4. Soklové profily - spodní - podélný okraj zateplení po obvodu fasády
1. změříme vodorovně délku spodního okraje fasády postupně na všech stranách domu, kde bude zateplení
Tímto postupem jsme získali metry běžné (bm) soklových profilů pro jejich nákup.
5. Hmoždinky - kotvení izolantu (polystyrenu nebo minerální vaty) k podkladu
1. čistou výměru hlavní plochy (m2) násobíme číslem 5
2. výsledek je množství hmoždinek potřebné pro hlavní plochu fasády
3. výsledek je množství hmoždinek potřebné pro fasádní plochu
Tímto postupem jsme získali potřebný počet ks hmoždinek pro jejich nákup.
6. Kotvící vrut s hmoždinkou - upevnění soklového profilu po obvodě zateplované fasády
1. délku soklových profilů (bm) násobíme číslem 3
2. výsledek je počet vrutů s hmoždinkou pro soklové profily
Tímto postupem jsme získali potřebný počet ks vrutů s hmoždinkou pro jejich nákup.
Poznámka:
Při měření rozměrů fasády nezapomeňte zvětšit plochu o tloušťku budoucího izolantu.
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Jak provádět

PROBLÉM

zateplení budovy vnějším
tepelně izolačním
kompozitním systémem
(ETICS)?
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Nejčastěji se systém zakládá pomocí soklového profilu s okapničkou. Šířka profilu
musí být odpovídající použité tloušťce izolantu. Profily se osazují hmoždinkami
s malou mezerou mezi profily, k jejich případnému vyrovnání se použijí distanční
podložky. K napojení profilů je možno
použít plastové spojky.

Systém je možno založit bez soklového
profilu, pouze s použitím skleněné síťoviny a montážní latě.

K zajištění odkapu vody u nadpraží nebo
při založení systému bez soklové lišty se
použije rohový ochranný profil s okapničkou.

Desky nebo lamely tepelného izolantu
se lepí zespodu nahoru na vazbu, větším
rozměrem desky vodorovně. Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle.

Příprava lepicích a stěrkových práškových
hmot spočívá v postupném vmíchání
prášku do čisté vody pomocí rychloběžného míchadla nebo míchačky s nuceným
mícháním.

Nanášení lepicí hmoty se provádí vždy
po obvodu desky a středem desky tak,
aby následně nalepená plocha tvořila
min. 40 % celkové plochy izolační desky.

Lepení izolantu z minerálních vláken
s příčnou orientací vláken (lamely) se provádí vždy celoplošně.

Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry i včetně
nároží. Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepicí hmota dostat na
boční stěny izolantu.

U ostění otvorů se provádí nalepení desek
v ploše nejlépe s přesahem a po zatvrdnutí lepicí hmoty se provede jejich srovnání
s vnitřní plochou.

Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí
docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru, přebývající část
desky se dodatečně odřízne.

Spáry mezi deskami nesmí být provedeny v místě trhlin v podkladu nebo
například na rozhraní dvou různorodých materiálů v podkladu.

ŘEŠENÍ

Příklad nanášení lepící hmoty strojním
způsobem.

57

Jak provádět

PROBLÉM

zateplení budovy vnějším
tepelně izolačním
kompozitním systémem
(ETICS)?
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Spáry mezi deskami nesmí být provedeny v místě změny tloušťky izolantu
z důvodu rozdílné tloušťky konstrukce.

Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepicí
hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla po 24 až 48 hod. od nalepení
se zapuštěním talíře cca 2 – 3 mm pod
povrch izolantu. Následně se hmoždinky
přešpachtlují lepicí hmotou. Příklad rozmístění hmoždinek na izolačních deskách.

Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250 x 500 mm.

Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod.
se vyztuží vtlačením vhodného profilu
do předem nanesené vrstvy stěrkové
hmoty.

Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300 x 200 mm opět vtlačením
do předem nanesené stěrkové hmoty.

V rámci provádění vyztužování hran se
provádí také osazení dilatačních profilů
do předem nanesené stěrkové hmoty.

Ostrá a rovná spodní hrana systému se
vytvoří odříznutím a případným zabroušením základní vrstvy podél okapničky
soklového profilu.

Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí
(např. oplechování nebo výplně otvorů
apod.) je třeba upravit vhodným profilem
nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se
zamezilo průniku vlhkosti do systému podrobněji viz oddíl Příslušenství ETICS.

Doba vyzrávání základní vrstvy je 5 dní.

Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje vhodným podkladním nátěrem.

Tenkovrstvé omítky se provádí na zaschlý
penetrační nátěr. Při realizaci je třeba
napojovat nanášený materiál takzvaně
„živý do živého“, tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat.

Povrch základní vrstvy je možno upravit
následným zabroušením po cca 24 hodinách.

ŘEŠENÍ

Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové
hmoty předem nanesené na podklad
z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny od
shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým
hladítkem do hmoty od středu k okrajům.
Napojení sítě se provádí s přesahem min.
100 mm.
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Jak provádět

PROBLÉM

zateplení domu ETICS kde
obvodovou konstrukci tvoří
dřevostavba?
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Nejčastěji se systém zakládá pomocí soklového profilu s okapničkou. Šířka profilu
musí být odpovídající použité tloušťce izolantu. Profily se osazují hmoždinkami
s malou mezerou mezi profily, k jejich případnému vyrovnání se použijí distanční
podložky. K napojení profilů je možno
použít plastové spojky.

Lepicí hmota se používá jednosložková,
bezcementová, v pastozní konzistenci,
připravená k okamžitému použití.
Variantně weber.therm technik.

Pastozní hmota se nanáší na izolant vždy
celoplošně, zubovým hladítkem.

Desky nebo lamely tepelného izolantu se
lepí zespodu nahoru na vazbu, větším rozměrem desky vodorovně. Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle.

Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí
docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru, přebývající část
desky se dodatečně odřízne.

Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry i včetně
nároží. Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepicí hmota dostat na
boční stěny izolantu.

Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod.
se vyztuží vtlačením vhodného profilu
do předem nanesené vrstvy stěrkové
hmoty.

Izolační talířky s vruty se osazují po
zatvrdnutí lepicí hmoty, aby nedošlo
k posunu izolantu a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla 24 – 48 hod. po lepení.
Izolant se kotví vruty s izolačním talířkem.
Následně přetmelit. Vrut musí být ukotven cca ve 2/3 tlouštky dřevěné desky.
Schema rozmístění vrutů s izol. talířkem
je vyobrazeno.

Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením
brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250 x 500 mm.

Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové
hmoty předem nanesené na podklad
z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny od
shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým
hladítkem do hmoty od středu k okrajům.
Napojení sítě se provádí s přesahem min.
100 mm. Jako armovací stěrka se používá
zásadně hmota weber.therm elastik.

Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300 x 200 mm opět vtlačením
do předem nanesené stěrkové hmoty.

Povrch základní vrstvy je možno upravit
následným zabroušením po cca 24 hodinách.
Doba vyzrávání základní vrstvy je 5 dní.

Ostrá a rovná spodní hrana systému se
vytvoří odříznutím a případným zabroušením základní vrstvy podél okapničky
soklového profilu.

Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí
(např. oplechování nebo výplně otvorů
apod.) je třeba upravit vhodným profilem
nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se
zamezilo průniku vlhkosti do systému podrobněji viz oddíl Příslušenství ETICS.

Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje vhodným podkladním nátěrem.

Tenkovrstvé omítky se provádí na zaschlý
penetrační nátěr. Při realizaci je třeba
napojovat nanášený materiál takzvaně
„živý do živého“, tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat.
Pro dřevostavby se zásadně používají
pouze pastozní omítky: silikonové, silikátové, silikon-silikátové a akrylátové.
Je třeba se vyhnout práškovým omítkám,
vzhledem k jejich křehkosti.

název
terra-Dispersionskleber
variantně weber.therm technik
izolant
skleněná síťovina
vrut s izolačním talířkem
weber.therm elastik
weber.pas podklad UNI
weber.pas akrylát
weber.pas silikát
weber.pas silikon
weber.pas sisi
weber.pas silikon plus

číslo výrobku
M707
LZS730
9900

NPU700

spotřeba
pouze lepení 4 kg
pouze lepení 4 kg
1,05 m2
1,15 m2
4 – 6 ks
pouze stěrkování 3 kg
0,18 kg

spotřeba i značení jsou individuální (odlišné) v závislosti na zrnitosti
spotřeba i značení jsou individuální (odlišné) v závislosti na zrnitosti
spotřeba i značení jsou individuální (odlišné) v závislosti na zrnitosti
spotřeba i značení jsou individuální (odlišné) v závislosti na zrnitosti
spotřeba i značení jsou individuální (odlišné) v závislosti na zrnitosti

str.
94
84
38
213
45
82
175
144
146
148
150
152

ŘEŠENÍ

2x
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Jak renovovat

PROBLÉM

kontaktní zateplovací systém?
Patentovaným sanačním
systémem Retec® 700!

62

Povrch fasády otryskat vysokotlakým
mycím zařízením. Nepevné a nesoudržné
části odstranit.

Vytvořit drážky řezným kotoučem po celé
fasádě vodorovně a svisle o rozměrech
od 15 x 15 do 30 x 30 cm. Šířka spáry je
cca 5 – 7 mm. Hloubka průniku do izolačního materiálu je cca 5 mm. Nosit ochranné brýle! Řezáním zjištěná nesoudržná
místa odstranit. Uvolněné izolační desky
a nahradit. Zaprášený povrch znovu
omýt.

Ručně nebo strojně nanést na drážkovanou a čistou plochu fasády celoplošně
6 – 8 mm silnou vrstvu weber.therm
retec® 700 opravné hmoty. Opravnou
hmotu upravit zubovým hladítkem
10 x 10 mm.

Do ještě měkké horní třetiny opravné
hmoty uložit výztužnou skleněnou síťovinou R 178. Síťovinu překládat s přesahem
min. 10 cm. Diagonální výztuhy se provedou u otvorů pro okna a dveře. U rohů
a hran přehnout o 20 cm.

Připevnit 4 ks šroubovacích hmoždinek
na m2 plochy, přes skleněnou síťovinu do
podkladu. Kotevní délka pro běžné zdivo
je 70 mm, pro porobeton 120 mm.
Opravná hmota ještě musí být otevřená živá.

Hmoždinka s vrutem musí být přesazena
tak, aby výztužná skleněná síťovina byla
jemně zatlačena.

název
weber.therm retec® 700
skleněná síťovina
hmoždinky
weber.pas akrylát
weber.pas silikát
weber.pas silikon
weber.pas sisi
weber.pas silikon plus
weber.min
weber.top

Po úplném vyschnutí základní vrstvy se
provede penetrační nátěr pod příslušnou
omítku. Po cca 24 hod. vyschnutí nanést
omítku Weber Terranova a ihned strukturovat. U břizolitových omítek se musí
základní vrstva vodorovně strukturovat
hřebenovým hladítkem, přičemž musíme
dbát na to, aby sklotextilní výztuha neležela volně.

číslo výrobku
M740
R178
značení je individuální (odlišné) v závislosti na zrnitosti
značení je individuální (odlišné) v závislosti na zrnitosti
značení je individuální (odlišné) v závislosti na zrnitosti
značení je individuální (odlišné) v závislosti na zrnitosti
značení je individuální (odlišné) v závislosti na zrnitosti
značení je individuální (odlišné) v závislosti na zrnitosti

OMME

str.
98
41
41
144
146
148
150
152
142
138

ŘEŠENÍ

Bezprostředně po osazení hmoždinek je
nutné zatření talířů hmoždinek opravnou
hmotou weber.therm retec® 700.
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Jak řešit detaily

PROBLÉM

soklů, rohů, oken...?

Rizika spojené se založením systému bez soklové lišty
• Velmi těžko získáme rovné založení systému
• Vysoké riziko mechanického poškození spodní hrany systému

Ukázka aplikace, kde nebyla použita soklová lišta. U aplikace bez soklových profilů
hrozí riziko poškození okrajů ETICS.

Upevnění soklové lišty k podkladu se provádí pomocí zarážecích hmoždinek
po 0,5 m intervalu. Nerovnosti podkladu
lze srovnat plastovou podložkou.
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Nevhodné podložení soklového profilu
pomocí dřevěné latě.

Následné spojení jednotlivých soklových
profilů spojkou z plastu.

Zakládacím profilem pro zateplovací
systémy je soklová lišta. Vzájemné napojení jednotlivých lišt se provádí plastovými spojkami. Upevnění k podkladu se
provádí zatloukacími hmoždinkami každých 0,5 m.
Při nedodržení technologické kázně
dochází k poškození ETICS.

Na vytváření venkovních rohů se doporučuje nastřihnout soklovou lištu, nebo použít prefabrikovaných lisovaných rohových
profilů soklových lišt.

Založení izolačního materiálu do soklového profilu.

Vyztužení rohů provádíme pomocí lišt
se síťovinou nebo natuženým rohovníkem.

Ukázka zpracování klenby pomocí profilu
speciálního klenbového profilu.

Rohový profil se síťovinou.

Řešení detailů
Technologickou novinkou, která řeší detail okna a parapetu, jsou plastové profily. Tyto profily slouží ke zjednodušení a zkvalitnění prováděných prací.

K dokonalému spojení a začištění detailu
okenního rámu a systému se používá
okenní začišťovací profil pro zateplení
a okenní začišťovací profil speciál
s ochrannou krycí lamelou z měkčeného
PVC. Výhodou je pevné a dilatující spojení
odolné proti vodě a chladu. Odpadá tmelení spár a sníží se riziko poškrabání rámu
okna.

Pro zpevnění horního ostění oken a dveří
se používá nadokenní profil LT plast. Lišta
umožňuje odkápnutí vody a tím zabraňuje jejímu zpětnému vzlínání po horní špaletě a následnému odmrzání omítky
v zimním období.

Pﬁehled omítkov˘ch
profilÛ a doplÀkov˘ch materiálÛ
naleznete na str.
40 a 42.
Dilatační profil rohový – umožňuje napojení jednotlivých ploch ETICS s přiznáním
spáry. Výhodou je velmi kvalitní napojení
jednotlivých ploch ETICS a ochrana dilatační spáry proti povětrnostním vlivům.

ŘEŠENÍ

Podparapetní profil zajišťuje dokonalé
spojení zateplovacího systému s parapety.

Dilatační profil průběžný – umožňuje
napojení jednotlivých ploch ETICS s přiznáním spáry. Výhodou je velmi kvalitní
napojení jednotlivých ploch ETICS a ochrana dilatační spáry proti povětrnostním
vlivům.
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Jak provádět

PROBLÉM

zateplení budovy ETICS
s tradičním škrábaným
povrchem břizolitového typu?

Zateplujete novostavbu nebo stávající objekt a chcete

…mít fasádu s atraktivním povrchem?

… použít tradiční materiál?

… zachovat původní vzhled a strukturu
fasády?

Použijte vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber Terranova s omítkou weber.top.
Provádění vychází z obecných zásad, v některých krocích se však přece jenom liší.

Založení systému, lepení izolantu a provádění armovací vrstvy

Založení systému se provede standardním způsobem. Povrch provedený škrábanou omítkou je nutno ukončit min. 15 cm
nad terénem. Na soklový profil musí být
nasazen soklový nástavec pral ještě před
provedením armovací vrstvy.
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Lepení izolačních materiálů se provádí
podle obecných zásad - viz Postup provádění ETICS.
K lepení je určen pouze weber.therm min.

Do první vrstvy stěrkové hmoty
weber.therm min se vkládá skleněná síťovina. Přes první vrstvu se provede přikotvení hmoždinkami (viz dále).
Druhá vrstva stěrkové hmoty se upraví
sklopeným zubovým hladítkem č. 6 na
výšku vlny 3 – 4 mm, která se provádí
pouze ve vodorovném směru.

NAŠE ŘEŠENÍ

izolant

+

Kotvení systému

Ke kotvení systému se používají pouze
hmoždinky s ocelovým trnem.

Kotvení se provádí přes první vrstvu stěrkové hmoty se skleněnou síťovinou.

Talíře hmoždinek se překryjí přířezem
skleněné síťoviny.

Omítka se ihned po nastříkání na zeď
stahuje zubatým hladítkem.

Následující den po aplikaci se provede
vyškrábání povrchu speciálním hladítkem s hroty na tl. 8 mm.

Vytvoření povrchu

ŘEŠENÍ

Omítka weber.top se provádí klasicky
ostrým náhozem lžící ve vrstvě 10 – 11 mm
nebo strojně.

název
weber.therm min
izolant
talířová hmoždinka
skleněná síťovina
weber.top

číslo výrobku
LZS740

9900
OMME

spotřeba
12 kg
1,05 m2
dle okolností
1,15 m2
22 kg

str.
86
37
41
213
138
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ETICS
weber therm klasik
weber therm klasik mineral
vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS)

Definice výrobku
Vnější tepelně izolační kompozitní systém obvodového zdiva za použití
desek fasádního polystyrenu a minerální vaty. Povrchová úprava
zateplovacího systému s tenkovrstvými omítkami weber.min,
weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas sisi,
weber.pas silikon plus.

Popis systému – skladba
lepicí a stěrková hmota:
weber.therm klasik – lepicí a stěrková hmota
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Vyrábí se v šedé barvě.
tepelné izolanty
Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované,
samozhášlivé, s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1.
Standardní rozměr 1000 x 500 tloušťky 20 – 120 mm.
Variantně desky z extrudovaného polystyrenu nebo izolační desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností. Balení
zpravidla obsahuje cca 0,25 m3 izolačních desek.
Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.
Standardní rozměr:
desky
1000 x 500 mm
lamely
1000 x 200 mm
lamely
1000 x 333 mm
výztužná skleněná síťovina
Sklovláknitá perlinková síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro
zateplovací systémy, alkalivzdorná. Balena v rolích šířky 1 m a délky 50 m.
kotevní prvky
Talířové hmoždinky – pro kotvení do plných nebo dutých materiálů,
s plastovým nebo kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro
nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých
kovových prvků (soklové profily).
Používají se talířové hmoždinky s průměrem dříku 8 a 10 mm a délek od
70 do 340 mm.
Zatloukací hmoždinky průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.
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ostatní příslušenství
K vyztužení hran, ukončení systémů apod. se používají speciální certifikované výztužné profily, podložky a spojky soklových profilů, ukončovací a začišťovací profily apod.
povrchová úprava
druh
název
v e lik o s t z r n a

Rýhované

Zrnité

Jemnozrnné Střednězrnné Hrubozrnné Jemnozrnné Střednězrnné Hrubozrnné
1 , 5 mm

2, 0 mm

weber.min

OM120R

weber.pas akrylát

OP120R

weber.pas silikát

OP220R

weber.pas silikon

OP320R

weber.pas sisi

OP420R

weber.pas silikon
plus

OP520R

3, 0 mm

OP130R

OP330R

OP530R

1,5 mm

2,0 mm

3,0 mm

OM115Z

OM120Z

OM130Z

OP115Z

OP120Z

OP215Z

OP220Z

OP230Z

OP315Z

OP320Z

OP330Z

OP415Z

OP420Z

OP430Z

OP515Z

OP520Z

OP530Z

přehled povrchových úprav
Nedoporučuje se používat pro povrchovou úpravu ETICS jemnozrnnou
strukturu o velikosti zrna 1,0 mm.
Pod pastovité omítky se natírá weber.pas podklad UNI v 8 základních
odstínech. U povrchové úpravy weber.min doporučujeme použít
weber.podklad A. Penetrace je nutná z hlediska sjednocení nasákavosti podkladu a omezení savosti. Viz technický list weber.min.

Všeobecné požadavky pro podklad
Plochy zdiva nebo omítky musí být suché, pevné a zbavené
nečistot, bez nepevných částí. Problematické, nestabilní a speciální
podklady je třeba posoudit a upravit individuálně. Kotvící hloubka pro
talířové hmoždinky musí být min. 40 mm do nosné části a to bez omítek (pokud není u speciálních prvků předepsáno jinak). Musí být ukončeny všechny mokré procesy jako nátěrové práce a práce na vnitřních
omítkách, stejně jako práce na stěnách a okapech. Nerovnosti větší než
10 mm se zpravidla vyrovnají vrstvou omítky z vápenocementové
malty.

weber therm klasik

Nejdůležitější vlastnosti
vhodný pro rodinné a bytové domy
pro novostavby i dodatečné zataplení
možno použít desky EPS i MW
výhodný poměr kvalita/cena
dlouhá životnost
vysoká propustnost pro vodní páry
(při verzi s minerálním izolantem a weber.pas silikátem)
vysoké užitné hodnoty použitých materiálů

Spotřeba
název
weber.therm klasik
na polystyren
na min vatu
Izolační desky
Polystyren pěnový fasádní
Polystyren extrudovaný
Perimetr
Soklové desky
Min. vata kolmá + podélná
Výztužná skleněná síťovina
R 117
R 131
Kotevní prvky
Doplňkové profily
Povrchová úprava
weber.podklad A
weber.pas podklad UNI
weber.min
rýhovaný 2,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas akrylát
rýhovaný 2,0 mm
rýhovaný 3,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
weber.pas silikát
rýhovaný 2,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas silikon
rýhovaný 2,0 mm
rýhovaný 3,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas sisi
rýhovaný 2,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas silikon plus
rýhovaný 2,0 mm
rýhovaný 3,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm

spotřeba

číslo výrobku

7 kg/m2
10 kg/m2

LZS710
LZS710

1,05 m2/m2
1,05 m2/m2
1,05 m2/m2
1,05 m2/m2
1,05 m2/m2

dle dodavatele
dle dodavatele
dle dodavatele
dle dodavatele
dle dodavatele

1,15 m2/m2
1,15 m2/m2
dle návrhu
dle návrhu

WT 117
WT 131
dle dodavatele
dle dodavatele

Použití
Ke zlepšení tepelné ochrany u novostaveb, stávajících budov a renovací.
Podkladem mohou být zdi z dutých i plných cihel, smíšené zdivo, lehčený a pohledový beton. Ostatní podklady je třeba individuálně posoudit.

Podmínky pro zpracování
Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření,
větru, dešti a zajistit pozvolné a přirozené vysychání zpracovávaných
hmot.
Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Nářadí
Sada nářadí pro zateplování - nerezové hladítko, plastové hladítko, brusná hladítka, zednická lžíce, speciálně tvarované špachtle, pilka na polystyren, vrtačka s regulací otáček, Unimixer (násada na vrtačku), kladívko,
válečky a štětka.

0,03 kg/m2
0,18 kg/m2

NPA
NPU700

2,7 kg/m2
2,1 kg/m2
3,1 kg/m2
4,2 kg/m2

OM120R
OM115Z
OM120Z
OM130Z

Čištění

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

OP120R
OP130R
OP115Z
OP120Z

Upozornění

2,7 kg/m2
2,5 kg/m2
3,3 kg/m2
4,6 kg/m2

OP220R
OP215Z
OP220Z
OP230Z

2,7 kg/m2
3,7 kg/m2
2,5 kg/m2
3,3 kg/m2
4,6 kg/m2

OP320R
OP330R
OP315Z
OP320Z
OP330Z

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

OP420R
OP415Z
OP420Z
OP430Z

2,7 kg/m2
3,7 kg/m2
2,5 kg/m2
3,3 kg/m2
4,6 kg/m2

OP520R
OP530R
OP515Z
OP520Z
OP530Z

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

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

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem
HBW minimálně 30.

Doporučení:
Barva fasády a kontaktní zateplovací systém
Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více
tepla, než fasády se světlejšími barvami.
Tmavší odstíny způsobují větší namáhání
povrchových vrstev fasády a tím i rychleji
stárnou. Z tohoto důvodu doporučujeme
použít tmavé odstíny jen jako doplňující
– cca do 10%.
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ETICS
weber therm elastik
weber therm elastik mineral
vnější tepelně izolační kompozitní systém
(ETICS)

Definice výrobku
Vnější tepelně izolační kompozitní systém obvodového zdiva za použití
desek fasádního polystyrenu a minerálních vaty. Povrchová úprava zateplovacího systému s tenkovrstvými omítkami weber.min, weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas sisi, weber.pas silikon
plus.

Popis systému – skladba
lepicí a stěrková hmota:
weber.therm elastik – lepicí a stěrková hmota
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Vyrábí se v šedé barvě.
tepelné izolanty
Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované,
samozhášlivé, s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1.
Standardní rozměr 100 x 500 tloušťky 20 – 120 mm.
Variantně desky z extrudovaného polystyrenu nebo izolační desky perimeter se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností. Balení
zpravidla obsahuje cca 0,25 m3 izolačních desek.
Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.
Standardní rozměr:
desky
1000 x 500 mm
lamely
1000 x 200 mm
lamely
1000 x 333 mm
výztužná skleněná síťovina
Sklovláknitá perlinková síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro
zateplovací systémy, alkalivzdorná. Balena v rolích šířky 1 m a délky 50 m.
kotevní prvky
Talířové hmoždinky – pro kotvení do plných nebo dutých materiálů,
s plastovým nebo kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro
nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové profily).
Používají se talířové hmoždinky s průměrem dříku 8 a 10 mm a délek
od 70 do 340 mm.
Zatloukací hmoždinky průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.
Fixace hmoždinky do dřevěných podkladů se provádí kombinací vrutu
příslušné délky a izolačního talířku s uzavírací chlopní.
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ostatní příslušenství
K vyztužení hran, ukončení systémů apod. se používají speciální certifikované vyztužné profily, podložky a spojky soklových profilů, ukončovací a začišťovací profily apod.
přehled povrchových úprav
druh
název
v e lik o s t z r n a

Rýhované

Zrnité

Jemnozrnné Střednězrnné Hrubozrnné Jemnozrnné Střednězrnné Hrubozrnné
1 , 5 mm

2, 0 mm

weber.min

OM120R

weber.pas akrylát

OP120R

weber.pas silikát

OP220R

weber.pas silikon

OP320R

weber.pas sisi

OP420R

weber.pas silikon
plus

OP520R

3, 0 mm

OP130R

OP330R

OP530R

1,5 mm

2,0 mm

3,0 mm

OM115Z

OM120Z

OM130Z

OP115Z

OP120Z

OP215Z

OP220Z

OP230Z

OP315Z

OP320Z

OP330Z

OP415Z

OP420Z

OP430Z

OP515Z

OP520Z

OP530Z

Nedoporučuje se používat pro povrchovou úpravu ETICS jemnozrnnou
strukturu o velikosti zrna 1,0 mm.
Pod pastovité omítky se natírá weber.pas podklad UNI v 8 základních
odstínech. U povrchové úpravy weber.min doporučujeme použít
weber.podklad A. Penetrace je nutná z hlediska sjednocení nasákavosti podkladu a omezení savosti. Viz technický list weber.min.

Všeobecné požadavky pro podklad
Plochy zdiva nebo omítky musí být suché, pevné a zbavené nečistot, bez
nepevných částí. Problematické, nestabilní a speciální podklady je třeba
posoudit a upravit individuálně. Kotvící hloubka pro talířové hmoždinky
musí být min. 40 mm do nosné části, a to bez omítek (pokud není
u speciálních prvků předepsáno jinak). Musí být ukončeny všechny
mokré procesy jako nátěrové práce a práce na vnitřních omítkách, stejně
jako práce na stěnách a okapech. Nerovnosti větší než 10 mm se
zpravidla vyrovnají vrstvou omítky z vápenocementové malty.
Dřevěné, dřevotřískové, fenolické či OB desky musí být pevné, bez
průhybu, zbytků nátěru, vlhkosti či mastných skvrn. Kotvení se provádí
do 2/3 tlouštky desky kadmiovým vrutem s izolačním talířkem.

weber therm elastik

Nejdůležitější vlastnosti
certifikovaná skladba
dlouhá životnost
vysoká propustnost pro vodní páry (při verzi
s minerálním izolantem a weber.pas silikátem)
vysoké užitné hodnoty použitých materiálů
maximální produktivita práce
optimální pro montované stavby
nejvyšší možná flexibilita systému

Spotřeba
název
weber.therm elastik
na polystyren
na min. vatu
Izolační desky
Polystyren pěnový fasádní
Polystyren extrudovaný
Perimetr
Soklové desky
Min. vata kolmá + podélná
Výztužná skleněná síťovina
R 117
R 131
Kotevní prvky
Doplňkové profily
Povrchová úprava
weber.podklad A
weber.pas podklad UNI
weber.min
rýhovaný 2 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas akrylát
rýhovaný 2,0 mm
rýhovaný 3,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
weber.pas silikát
rýhovaný 2,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas silikon
rýhovaný 2,0 mm
rýhovaný 3,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas sisi
rýhovaný 2,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weber.pas silikon plus
rýhovaný 2,0 mm
rýhovaný 3,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm

spotřeba

číslo výrobku

7 kg/m2
10 kg/m2

LZS720
LZS720

1,05 m2/m2
1,05 m2/m2
1,05 m2/m2
1,05 m2/m2
1,05 m2/m2

dle dodavatele
dle dodavatele
dle dodavatele
dle dodavatele
dle dodavatele

1,15 m2/m2
1,15 m2/m2
dle návrhu
dle návrhu

WT 117
WT 131
dle dodavatele
dle dodavatele

0,03 kg/m2
0,18 kg/m2

NPA
NPU700

2,7 kg/m2
2,1 kg/m2
3,1 kg/m2
4,2 kg/m2

OM120R
OM115Z
OM120Z
OM130Z

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

OP120R
OP130R
OP115Z
OP120Z

2,7 kg/m2
2,5 kg/m2
3,3 kg/m2
4,6 kg/m2

OP220R
OP215Z
OP220Z
OP230Z

2,7 kg/m2
3,7 kg/m2
2,5 kg/m2
3,3 kg/m2
4,6 kg/m2

OP320R
OP330R
OP315Z
OP320Z
OP330Z

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

OP420R
OP415Z
OP420Z
OP430Z

2,7 kg/m2
3,7 kg/m2
2,5 kg/m2
3,3 kg/m2
4,6 kg/m2

OP520R
OP530R
OP515Z
OP520Z
OP530Z

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

Podmínky pro zpracování
Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování
lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu
záření, větru, dešti a zajistit pozvolné a přirozené vysychání zpracovávaných hmot.
Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny
v příslušných materiálových technických listech.

Nářadí
Sada nářadí pro zateplování - nerezové hladítko, plastové hladítko,
brusná hladítka, zednická lžíce, speciálně tvarované špachtle, pilka
na polystyren, vrtačka s regulací otáček, Unimixer (násada na vrtačku),
kladívko, válečky a štětka.

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

Upozornění
Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem
HBW minimálně 30.

Použití
Ke zlepšení tepelné ochrany u novostaveb, stávajících budov a renovací.
Podkladem mohou být zdi z dutých i plných cihel, smíšené zdivo, lehčený
a pohledový beton. Ostatní podklady je třeba individuálně posoudit.

Zateplení vašeho domu je návratná investice
a má pozitivní vliv na celou stavbu.
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weber therm
clima
vnější tepelně izolační
kompozitní systém (ETICS)

Definice výrobku

Všeobecné požadavky pro podklad

Inovační, vysoce aktivně prodyšný, vnější tepelně izolační kompozitní
systém obvodového zdiva za použití speciálních polystyrenových desek
terra clima Rda. Povrchová úprava zateplovacího systému tenkovrstvou silikon-silikátovou omítkou weber.pas sisi nebo weber.pas silikát.

Plochy zdiva nebo omítky musí být suché, pevné a zbavené nečistot,
bez nepevných částí. Problematické, nestabilní a speciální podklady je
třeba posoudit a upravit individuálně. Kotvící hloubka pro talířové
hmoždinky musí být min. 40 mm do nosné části, a to bez omítek
(pokud není u speciálních prvků předepsáno jinak). Musí být ukončeny
všechny mokré procesy jako nátěrové práce a práce na vnitřních omítkách, stejně jako práce na stěnách a okapech. Nerovnosti větší než
10 mm se zpravidla vyrovnají vrstvou omítky z vápenocementové
malty.

Popis systému - skladba
Lepicí a stěrková hmota weber.therm clima - jednosložková vysoce
prodyšná hmota μ 14. Vyrábí se v červené barvě.
Tepelný izolant weber.therm clima - dvoubarevné desky z pěnového
polystyrenu – fasádní, rozměrově stabilizované, samozhášivé, třída reakce
na oheň E dle ČSN EN 13501-1. Specifických vlastností - μ 10, λ 0,036!
Příčně perforované. Inovační výrobní postup zajišťuje rovnoměrnou
vysokou difuzi vodních par. Standardní rozměr 1000 x 500 mm
- tloušťky 80 – 150 mm. Balení zpravidla obsahuje 0,25 m3.
výztužná skleněná síťovina
Sklovláknitá perlinková síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro
zateplovací systémy, odolná alkáliím.
Balena v rolích šířky 1 m a délky 50 m.
kotevní prvky
Talířové hmoždinky - pro kotvení do plných nebo dutých materiálů,
s kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové
profily).
Používají se talířové hmoždinky s průměrem dříku 8 a 10 mm a délek
od 70 do 340 mm.
Zatloukací hmoždinky průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.
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Podmínky pro zpracování
Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování
hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření,
větru, dešti a zajistit pozvolné a přirozené vysychání zpracovávaných
hmot.
Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Nářadí
Míchačka, nádoba na rozmíchaný materiál, zednická lžíce, špachtle,
srovnávací lať, nůž na přířez výztužné síťoviny, pilka na řezání dřevěných latí, nerez hladítko, hladítko PVC, pilka na polystyren.

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

ostatní příslušenství
K vyztužení hran, ukončení systémů apod. se používají speciální certifikované vyztužné profily, podložky a spojky soklových profilů, ukončovací a začišťovací profily apod.

Upozornění

Povrchová úprava – tenkovrstvá silikátová omítka weber.pas silikát
nebo silikonsilikátová omítka weber.pas sisi
Zrnitý
velikost zrna 2,0 mm

Inovační, vysoce prodyšný zateplovací systém
s vyššími tepelnými parametry.

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem
HBW minimálně 30.

Nejdůležitější vlastnosti systému
vyšší tepelné parametry než u standardních systémů s pěn. polystyrenem
nejvyšší prodyšnost u systému
s polystyren. izolantem
rovnoměrná propustnost
pro vodní páry
jednoduchá zpracovatelnost
spojuje výhody vaty a polystyrenu

weber therm clima

Nejdůležitější vlastnosti
Nejdůležitější vlastnosti povrchové úpravy
výhody silikátové i silikonové omítky
odolnější vůči biologickému
napadení
prodyšná
omyvatelná

Použití
Ke zlepšení tepelné ochrany u novostaveb, stávajících budov a renovací. Podkladem mohou být zdi z dutých i plných cihel, smíšené zdivo, lehčený a pohledový beton. Ostatní podklady je třeba individuálně posoudit. Výhodný u staveb s vysokou interní vlhkostí např. bazény, obchody
s akvaristikou, apod.
název
weber.therm clima
lepení a stěrkování izolantu
polystyren weber.therm clima
kotevní prvky
omítkové profily
weber.pas sisi
zrnitý 2,0 mm
weber.pas silikát
zrnitý 2,0 mm

spotřeba

číslo výrobku
LZS750

7 kg/m2
1,05 m2
dle návrhu
dle potřeby
3,3 kg/m2

OP420Z

3,3 kg/m2

OP220Z

Systémové výrobky
Speciální izolant
polystyren weber.therm clima EPS-F
λ = 0,036 μ = 10

název
weber.therm clima – lepicí a stěrková hmota
weber.pas sisi – silikonsilikátová om.
weber.pas silikát – silikátová om.

str.
96
150
146

1. weber.therm clima – lepící a stěrková hmota μ = 14
2. polystyren weber.therm clima Rda – μ = 10, λ = 0,036
3. weber.therm clima – lepící a stěrková hmota μ = 14
4. výztužná skleněná síťovina
5. penetrace
6. silikon-silikátová omítka / silikátová omítka
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PROBLÉM

Vyberte si zateplovací
systémy weber therm

weber therm klasik
(mineral)

weber.therm elastik
(mineral)

• pro novostavby i dodatečné zateplení
• možno použít desky EPS i MW
• výhodný poměr kvalita/cena
• dlouhá životnost
• vysoká propustnost pro vodní páry (při verzi
s minerálním izolantem a weber.pas silikátem)
• vysoké užitné hodnoty použitých materiálů

• pro novostavby i dodatečné zateplení
• možno použít desky EPS i MW
• dlouhá životnost
• vysoká propustnost pro vodní páry (při verzi
s minerálním izolantem a weber.pas silikátem)
• vysoké užitné hodnoty použitých materiálů
• maximální produktivita práce
• optimální pro montované stavby
• nejvyšší možná flexibilita systému
• certifikován podle kritérií pro kvalitativní třídu A
dle CZB (Cech pro zateplování budov)

Doporučená skladba
Lepení izolantu:
weber.therm klasik LZS 710
Izolant:
EPS, MW
Základní vrstva:
weber.therm klasik LZS 710
Povrchová úprava: tenkovrstvé omítky

Doporučená skladba
Lepení izolantu:
weber.therm elastik LZS 720
Izolant:
EPS, MW XPS
Základní vrstva:
weber.therm elastik LZS 720
Povrchová úprava: tenkovrstvé omítky

tevatherm
(mineral)
• pro novostavby i dodatečné zateplení
• možno použít desky EPS i MW
• lze použít v kompilaci s deskami XPS
• tradiční systém
• ověřen dlouholetými zkušenostmi
Doporučení skladba
Lepení izolantu:
tevamin tmel 3801
Izolant:
EPS, MW
Základní vrstva:
tevamin tmel 3801
Povrchová úprava: tenkovrstvé omítky

weber.therm family
(EPS, MW)
• pro novostavby i dodatečné zateplení
• možno použít desky EPS i MW
• dlouhá životnost
• vysoká propustnost pro vodní páry (při verzi
s minerálním izolantem a weber.pas silikátem)
• vysoké užitné hodnoty použitých materiálů
maximální produktivita práce
• optimální pro montované stavby
• nejvyšší možná flexibilita systému
• certifikován podle kritérií pro kvalitativní třídu A
dle CZB (Cech pro zateplování budov)
• vydána ETA
Doporučená skladba
Lepení izolantu:
weber.therm family M751
nebo terra M752
Izolant:
EPS, MW
Základní vrstva:
weber.therm family M751
nebo terra M752
Povrchová úprava: tenkovrstvé omítky
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Vyberte si další

Pro vysokou prodyšnost

weber therm technik
(mineral)

weber therm clima
(mineral)

• pro novostavby i dodatečné zateplení
• lze použít i na desky typu OSB, cetris...
• lze použít v kompilaci s deskami XPS
• možno použít desky EPS i MW
• optimální pro montované stavby

• pro novostavby i dodatečné zateplení
• vysoká prodyšnost systému
• rovnoměrná propustnost pro vodní páry
• optimální pro neizolované a vlhké stavby
• vhodný na historické stavby
• speciální polystyren s =10

Doporučení skladba
Lepení izolantu:
weber.therm technik LZS 730
Izolant:
EPS, MW, XPS
Základní vrstva:
weber.therm elastik LZS 720
Povrchová úprava: tenkovrstvé omítky

S nevšedním povrchem
weber therm min
(mineral)
• pro novostavby i dodatečné zateplení
• možno použít desky EPS i MW
• lze použít v kompilaci s deskami XPS
• nevšední vzhled
• povrchovou úpravu tvoří břizolitová omítka
weber.top
• možno použít i keramický obklad
• náročnější na provedení
• velmi vhodný na historické stavby
• mechanicky extrémně odolný
Doporučená skladba
Lepení izolantu:
weber.therm elastik LZS 720
Izolant:
EPS, MW
Základní vrstva:
weber.therm min LZS 740
Povrchová úprava: minerální omítky případně
keramické obklady

Doporučení skladba
Lepení izolantu:
weber.therm clima LZS 750
Izolant:
speciální polystyren
Základní vrstva:
weber.therm clima LZS 750
Povrchová úprava: weber.pas silikát

Pro opravy a renovace ETICS
weber therm retec® 700
• pro všechny typy zateplovacích systémů
• určený k renovaci starých či poškozených zateplovacích systémů
• používá technologii bez nutnosti jejich sejmutí
• čistá sanace bez destrukce
• vysoce ekonomické řešení renovace
• odstraňuje difúzní problémy starých zateplovacích systémů
• trvalá sanace zateplovacích systémů
Doporučená skladba
Základní vrstva:
weber.therm retec® 700 M 740
+ výztužná skleněná síťovina
(R 178)
Povrchová úprava: tenkovrstvé omítky

ŘEŠENÍ

Na dřevěné podklady
typu OSB a Cetris
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Přehled
zateplovacích
systémů

Je naprostou samozřejmostí,
že veškerézateplovací systémy
weber.therm jsou certifikovány
vhodné použít
možno použít
rodinné
domy

weber therm klasik
weber therm elastik
tevatherm
weber therm family
weber therm technik
weber therm clima
weber therm min
weber therm Retec®700
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bytové
domy

panelové
domy

občanské
stavby

průmyslové
objekty

historické
stavby

pro maximál- pro dřevěné pro renovaci
ní propustdeskové poškozených
nost par
podklady
ETICS

Přehled
lepicích hmot

¤ADA STANDARD

¤ADA PROFI

¤ADA SPECIÁL

• Nejlevnější materiály pro lepení a stěrkování
• Materiály jsou jednoduše zpracovatelné za použití
základního nářadí
• Není třeba mít velké zkušenosti, pouze je nutné dodržet
základní zásady
• Při provádění není třeba spěchat, je možno pracovat
„svépomocí“
• Naprosto jednoduchá aplikace

• Standardní tmely certifikovaného systému s vysokou
životností
• Jednoduchá zpracovatelnost a provádění
• Jeden materiál na lepení i stěrkování umožní
mírné snížení spotřeby a znamená menší
potřebu při nákupu do rezervy
• Velmi dobře upravitelné hmoty
• Nadstandardní kvalita tmelů v základní cenové hladině
• Nadstandartní tmely certifikovaného systému
• Splňují nejnáročnější požadavky
• Maximální životnost
• Vysoká pružnost
• Delší doba otevřenosti
• Vhodné i pro renomované firmy s preferencí kvality,
spolehlivosti a zkušeností
• Pro veškeré druhy v stavby

• Speciálni tmely pro specifické použití
• Vhodné na opravy a renovace popraskaných fasád
• Vysoká prodyšnost – terra clima tmel
• Na dřevěné podklady – terra-Dispersionskleber M707
nebo weber.therm technik
• Sanace stávajících zateplovacích systémů retec® 740
• tevamin Z = zimní tmel
• -7 = tmel do mínusových teplot
• weber.therm min = tmel pod břizolity
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weber tmel 700
lepicí a stěrková hmota

Definice výrobku

Nářadí

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu.
Pro lepení polystyrenu (EPS) a minerální vaty a s vloženou skleněnou
síťovinou pro vytváření základní vrstvy na polystyrenu (EPS) a na minerální vatě. Pro lokální vysprávky. Pro lepení obkladů a dlažeb.
Není vhodný pro lepení desek a vytváření základní vrstvy na deskách
z XPS, Perimetru a soklových deskách.

Zednická lžíce, zubová špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo
k vrtačce.

Barevné odstíny

Čištění
Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je
nutno očistit ten samý den od zbytků hmoty také všechny vestavěné
části fasády, tj. skla, oplechování apod.

Vyrábí se v přírodní barvě šedé.

Upozornění

Složení/Technická data

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

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Přídržnost k podkladu: polystyren
min. 0,08 MPa
beton
min. 0,25 MPa
Přídržnost po mrazu: polystyren
min. 0,08 MPa
Propustnost vodních par
max. μ = 20

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

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.

Podkladní nátěr
V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním nátěrem weber.podklad A s vodou v poměru 1:5 – 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.

Podmínky pro zpracování
Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách
(nad +26 °C), během silného větru a při dešti.
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Víte, že tento materiál lze použít i pro lepení
obkladů a dlažeb a je určen i ke stěrkování
malých ploch?

weber tmel 700

Nejdůležitější vlastnosti
pro univerzální použití
pro lepení izolačních desek
k vytváření základní vrstvy
k vyrovnání podkladu
k lepení obkladů a dlažeb
snadno zpracovatelný

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle suché směsi (25 kg)
do cca 6 I vody pomocí Unimixeru
násady na vrtačku nebo míchačky
s nuceným mícháním. Doba míchání je
2 – 5 minut.

Při lepení tepelně izolačních desek se
hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích
do plochy desky, druhým způsobem je
celoplošné nanesení na desku (u lamel
z minerálních vláken vždy) zubovým
hladítkem.
Při stěrkování se připravená hmota
nanáší na podklad nerezovým hladítkem.

Použití
Určen pro lepení izolačních deskových materiálů v interiéru a exteriéru.
Rovněž je určen, v kombinaci s vhodným typem skleněné tkaniny, pro
vytváření základní vrstvy na lícní straně tepelně izolačních
kompozitních systémů, pod finální omítku.
Dále je vhodný pro lokální vysprávky nerovností do tl. 20 mm.
Vhodný pro lepení nasákavých obkladů a dlažeb do rozměrů
20 x 20 cm na minerální podklady.
název
weber tmel 700
lepení izol. desk. materiály
základní vrstva
stěrkování podkladu
lepení obkladů a dlažeb

spotřeba

číslo výrobku
LZS 700
2

3,0 kg/m
4,0 kg/m2
1,5 kg/mm/m2
4,5 –5 kg/m2

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

Skladování
Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem
nanesené vrstvy stěrkové hmoty a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým
hladítkem směrem od středu ke krajům.

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

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

číslo výrobku
NPA100

Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je
možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.

Weber tmel 700 je také vhodný pro
provádění lokálních vysprávek nerovností do tl. 20 mm.

Weber tmel 700 je také vhodný pro
lepení bělninových obkladů a nasákavých dlažeb do rozměrů 20 x 20 cm
a na minerální podklady.
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weber.therm
klasik
lepicí a stěrková hmota

Definice výrobku

Nářadí

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu.
Pro lepení polystyrenu (EPS) a minerální vaty a s vloženou skleněnou
síťovinou pro vytváření základní vrstvy na polystyrenu (EPS) a na minerální vatě. Pro lokální vysprávky. Pro lepení obkladů a dlažeb.
Není vhodný pro lepení desek a vytváření základní vrstvy na deskách
z XPS, Perimetru a soklových deskách.

Zednická lžíce, zubová špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo
k vrtačce.

Barevné odstíny

Čištění
Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je
nutno očistit ten samý den od zbytků hmoty také všechny vestavěné
části fasády, tj. skla, oplechování apod.

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Upozornění

Složení/Technická data

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

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Přídržnost k podkladu: polystyren
min. 0,08 MPa
beton
min. 0,25 MPa
Přídržnost po mrazu: polystyren
min. 0,08 MPa
Propustnost vodních par
max. μ = 20

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

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.

Podkladní nátěr
V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním nátěrem weber.podklad A s vodou v poměru 1:5 – 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.

Víte, že nová barevná řada weber.color line má

Podmínky pro zpracování

celkem 281 vyladěných barev?

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách
(nad +26 °C), během silného větru a při dešti.
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weber.therm klasik

Nejdůležitější vlastnosti
vynikající zpracovatelnost
dlouhá otevřenost při zpracování
vysoké užitné hodnoty
maximálně urychluje práci
pro lepení izolačních desek
k vytváření základní vrstvy

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,5 litru
vody pomocí Unimixeru nástavce na
vrtačku, nebo míchačky s nuceným
mícháním. Doba míchání je 2 – 5
minut.

Při lepení tepelně izolačních desek se
hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích
do plochy desky, druhým způsobem je
celoplošné nanesení na desku (u lamel
z minerálních vláken vždy) zubovým
hladítkem.

Použití
K lepení izolačních deskových materiálů v interiéru a exteriéru. Rovněž
v kombinaci s vhodným typem skleněné síťoviny pro vytváření základní
vrstvy na lícové straně tepelně izolačních kompozitních systémů, pod
finální omítku.
název
weber.therm klasik
lepení izol. desk. materiály
základní vrstva

spotřeba

číslo výrobku
LZS 710

3,0 kg/m2
4,0 kg/m2

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

Skladování
6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.
Při stěrkování se připravená hmota
nanáší na podklad nerezovým hladítkem.

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

číslo výrobku
NPA100

Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem
nanesené vrstvy stěrkové hmoty
a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke
krajům.

Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je
možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.
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weber.therm
elastik
lepicí a stěrková hmota

Definice výrobku

Nářadí

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Pro
lepení polystyrenu (EPS, XPS, Perimetru a soklových desek) a minerální
vaty a s vloženou skleněnou síťovinou pro vytváření základní vrstvy na
polystyrenu (EPS, XPS, Perimetru a soklových desek) a na minerální
vatě.

Zednická lžíce, zubová špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo
k vrtačce.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení/Technická data
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Přídržnost k podkladu: polystyren
min. 0,08 MPa
beton
min. 0,25 MPa
Přídržnost po mrazu: polystyren
min. 0,08 MPa
Propustnost vodních par
max. μ = 20

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

Čištění
Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je
nutno očistit ten samý den od zbytků hmoty také všechny vestavěné
části fasády, tj. skla, oplechování apod.

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.

Podkladní nátěr
V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním nátěrem weber.podklad A s vodou v poměru 1:5 – 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.

Podmínky pro zpracování
Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách
(nad +26 °C), během silného větru a při dešti.
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Víte, že…
V loňském roce Weber Terranova proškolila
přes 1000 realizačních firem?
Na základě tohoto proškolení tyto firmy od nás
obdrželi Osvědčení o proškolení.

weber.therm elastik

Nejdůležitější vlastnosti
vynikající zpracovatelnost
dlouhá otevřenost při zpracování
vysoké užitné hodnoty
maximálně urychluje práci
pro lepení izolačních desek
vhodný i pro desky z XPS
vytváření základní vrstvy
pružný
vysoká přídržnost k podkladu

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,3 litrů
vody pomocí Unimixeru nástavce na
vrtačku, nebo míchačky s nuceným
mícháním. Doba míchání je 2 – 5
minut.

Při lepení tepelně izolačních desek se
hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích
do plochy desky, druhým způsobem je
celoplošné nanesení na desku (u lamel
z minerálních vláken vždy) zubovým
hladítkem.

Použití
K lepení izolačních deskových materiálů v interiéru a exteriéru. Rovněž
v kombinaci s vhodným typem skleněné síťoviny pro vytváření základní
vrstvy na lícové straně tepelně izolačních kompozitních systémů, pod
finální omítku.
název
weber.therm elastik
lepení izol. desk. materiály
základní vrstva

spotřeba

číslo výrobku
LZS 720

3,0 kg/m2
4,0 kg/m2

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

Skladování
6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.
Při stěrkování se připravená hmota
nanáší na podklad nerezovým hladítkem.

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

číslo výrobku
NPA100

Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem
nanesené vrstvy stěrkové hmoty
a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke
krajům.

Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je
možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.
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weber.therm
technik
lepicí a stěrková hmota

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Pro
lepení na klasické minerální podklady (jádrová omítka, beton) a na dřevěné podklady typu OSB, CETRIS. S vloženou skleněnou síťovinou pro
vytváření základní vrstvy pod finální omítku.

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách
(nad +26 °C), během silného větru a při dešti.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Zednická lžíce, zubová špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo
k vrtačce.

Složení/Technická data

Čištění

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Přídržnost k podkladu
polystyren
min. 0,08 MPa
beton
min. 0,5 MPa
OSB desky
min. 0,20 MPa
Cetris desky
min. 0,5 MPa
Přídržnost po mrazu
polystyren min. 0,08 MPa
Propustnost pro vodní páry
max. μ 30

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je
nutno očistit ten samý den od zbytků hmoty také všechny vestavěné
části fasády, tj. skla, oplechování apod.

Všeobecné požadavky pro podklad

Likvidace odpadů

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu
a nesoudržných vrstev. Mezi běžně používané podklady patří soudržná
omítka, beton, pórobeton, desky typu OSB, CETRIS. Při lepení na netuhé
a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad
upravit penetračním nátěrem.

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

Nářadí

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

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

Podkladní nátěr
V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním nátěrem weber.podklad A s vodou v poměru 1:5 – 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.

Víte, že ...
nová barevná řada weber.color line má celkem
281 vyladěných barev?
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weber.therm technik

Nejdůležitější vlastnosti
vynikající zpracovatelnost
dlouhá otevřenost při zpracování
vysoké užitné hodnoty
maximálně urychluje práci
možno lepit na desky typu OSB, CETRIS
vhodný i pro desky z XPS
vysoce pružný

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,3 litrů
vody pomocí Unimixeru nástavce na
vrtačku, nebo míchačky s nuceným
mícháním. Doba míchání je 2 – 5
minut. Po rozmíchání se hmota nechá
5 – 10 minut odstát a poté se ještě jednou krátce promíchá.
Při lepení tepelně izolačních desek se
hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích
do plochy desky, druhým způsobem je
celoplošné nanesení na desku (u lamel
z minerálních vláken vždy) zubovým
hladítkem.

Použití
K lepení izolačních deskových materiálů v interiéru a exteriéru. Rovněž
v kombinaci s vhodným typem skleněné síťoviny pro vytváření základní
vrstvy pod finální omítku.

název
weber.therm technik
lepení izol. desk. materiály
základní vrstva

spotřeba

číslo výrobku
LZS 730

3,0 kg/m2
4,0 kg/m2

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

Skladování
Při stěrkování se připravená hmota
nanáší na podklad nerezovým hladítkem.

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

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

číslo výrobku
NPA100

Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem
nanesené vrstvy stěrkové hmoty
a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke
krajům.

Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je
možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.
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weber.therm
min
lepicí a stěrková hmota

Definice výrobku

Nářadí

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Pro
lepení polystyrenu (EPS, XPS, Perimetru a soklových desek) a minerální
vaty a s vloženou skleněnou síťovinou pro vytváření základní vrstvy na
polystyrenu (EPS, XPS, Perimetru a soklových desek) a na minerální
vatě.

Zednická lžíce, zubová špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo
k vrtačce.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení/Technická data
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Přídržnost k podkladu: polystyren
min. 0,08 MPa
beton
min. 0,5 MPa
Přídržnost po mrazu: polystyren
min. 0,08 MPa
Propustnost pro vodní páry
max. μ = 35
Zpracovatelnost
90 minut

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

Čištění
Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je
nutno očistit ten samý den od zbytků hmoty také všechny vestavěné
části fasády, tj. skla, oplechování apod.

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.

Podkladní nátěr
V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním nátěrem weber.podklad A s vodou v poměru 1:5 – 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.

Podmínky pro zpracování
Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách
(nad +26 °C), během silného větru a při dešti.
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Víte, že si můžete objednat u nás dopravu
materiálu až do domu?

weber.therm min

Nejdůležitější vlastnosti
vynikající zpracovatelnost
dlouhá otevřenost při zpracování
vysoké užitné hodnoty
maximálně urychluje práci
podklad pro břízolitové omítky
vhodný i pro desky z XPS

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do cca 5 litrů
vody pomocí Unimixeru nástavce na
vrtačku, nebo míchačky s nuceným
mícháním. Doba míchání je 2 – 5
minut.

Při lepení tepelně izolačních desek se
hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích
do plochy desky, druhým způsobem je
celoplošné nanesení na desku (u lamel
z minerálních vláken vždy) zubovým
hladítkem.

Použití
K lepení izolačních deskových materiálů v interiéru a exteriéru. Rovněž
v kombinaci s vhodným typem skleněné síťoviny pro vytváření základní
vrstvy na lícové straně tepelně izolačních kompozitních systémů, pod
finální omítku.
název
weber.therm min
lepení izol. desk. materiály
základní vrstva
nosná vrstva břízolitových om.

spotřeba

číslo výrobku
LZS 740

3,0 kg/m2
4,0 kg/m2
7,0 kg/m2

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

Skladování
Při stěrkování se připravená hmota
nanáší na podklad nerezovým hladítkem.

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

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

číslo výrobku
NPA100

Druhá vrsta stěrkové hmoty se upraví
zubovým hladítkem na výšku vlny asi
2 – 3 mm.
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tevamin tmel
lepicí a stěrková hmota

Definice výrobku

Nářadí

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu.
Není vhodný pro lepení desek a vytváření základní vrstvy na deskách
z XPS, Perimetru a soklových deskách.

Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, lžíce, vědro, míchačka,
vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní barvě šedé.

Složení/Technická data
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Přídržnost k podkladu: polystyren
min. 0,08 MPa
beton
min. 0,25 MPa
Přídržnost po mrazu: polystyren
min. 0,08 MPa
Propustnost vodních par
max. μ = 30
Zpracovatelnost
90 minut

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

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

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

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

Podkladní nátěr
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. Netýká se izolačních desek z polystyrenu a minerální vaty.

Podmínky pro zpracování
Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách
(nad +26 °C), během silného větru a při dešti.
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Na vyžádání Vám doporučíme realizační firmu,
která byla naší společností proškolena a získala
Osvědčení o proškolení.

tevamin tmel

Nejdůležitější vlastnosti
snadno zpracovatelný
mrazuvzdorný
pružný
dobrý poměr kvalita / cena
= ekonomické řešení

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,5 – 7
litrů vody pomocí Unimixeru násady
na vrtačku, nebo míchačky s nuceným
mícháním. Doba míchání je 2 – 5
minut.

Při lepení tepelně izolačních desek se
hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích
do plochy desky, druhým způsobem je
celoplošné nanesení na desku (u lamel
vždy) zubovým hladítkem.

Použití
Je určen pro lepení izolačních deskových materiálů v interiéru
a exteriéru. Rovněž je určen, v kombinaci s vhodným typem armovací
vložky, pro vytváření podkladové mezivrstvy, na lícové straně tepelně
izolačních materiálů, pod finální omítku.
název
tevamin tmel
lepení izol. desk. materiály
základní vrstva

spotřeba

číslo výrobku
3801

3,0 kg/m2
4,0 kg/m2

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

Skladování
Při stěrkování se připravená hmota
nanáší na podklad nerezovým
hladítkem.

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

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

číslo výrobku
NPA100

Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem
nanesené vrstvy stěrkové hmoty
a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke
krajům.

Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je
možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.
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weber.therm
family/terra
lepicí a stěrková hmota

Definice výrobku

Nářadí

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Pro
lepení polystyrenu (EPS, XPS, Perimetru a soklových desek) a minerální
vaty a s vloženou skleněnou síťovinou pro vytváření základní vrstvy
na polystyrenu (EPS, XPS, Perimetru a soklových desek) a na minerální
vatě.

Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, lžíce, vědro, míchačka,
vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce.

Čištění

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

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

Složení/Technická data

Upozornění

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Přídržnost k podkladu: polystyren
min. 0,08 MPa
beton
min. 0,6 MPa
Přídržnost po mrazu: polystyren
min. 0,08 MPa
Propustnost vodních par
max. μ = 35
Zpracovatelnost
90 minut

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

Barevné odstíny

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

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.

Podkladní nátěr
V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným
penetračním roztokem NPA100 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. Netýká se izolačních desek z polystyrenu
a minerální vaty.
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Víte, že …
Weber Terranova má novou barevnou řadu
weber color line?

Podmínky pro zpracování

Nahlédněte do vzorkovnice barev a struktur

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

na konci rádce 2008.

weber.therm
family/terra

Nejdůležitější vlastnosti
vynikající zpracovatelnost
dlouhá otevřenost při zpracování
vysoké užitné hodnoty
mrazuvzdorný
pružný
maximálně urychluje práci
ekonomické řešení

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,5 – 7
litrů vody pomocí Unimixeru násady
na vrtačku, nebo míchačky s nuceným
mícháním. Doba míchání je 2 – 5
minut.

Při lepení tepelně izolačních desek se
hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích
do plochy desky, druhým způsobem je
celoplošné nanesení na desku (u lamel
vždy) zubovým hladítkem.

Použití
K lepení izolačních deskových materiálů v interiéru a exteriéru. Rovněž
v kombinaci s vhodným typem skleněné síťoviny pro vytváření základní
vrstvy na lícové straně tepelně izolačních kompozitních systémů, pod
finální omítku.
název
weber. therm family/terra
lepení izol. desk. materiály
základní vrstva

spotřeba

číslo výrobku
M751/M752

3,0 kg/m2
4,0 kg/m2

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

Skladování
6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.
Při stěrkování se připravená hmota
nanáší na podklad nerezovým
hladítkem.

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

číslo výrobku
NPA100

Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem
nanesené vrstvy stěrkové hmoty
a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke
krajům.

Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je
možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.
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thin-set special
lepicí a stěrková hmota

Definice výrobku

Nářadí

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu.
Pro lepení polystyrenu (EPS) a minerální vaty a s vloženou skleněnou
síťovinou pro vytváření základní vrstvy na polystyrenu (EPS) a na minerální vatě. Pro lokální vysprávky. Pro lepení obkladů a dlažeb.
Není vhodný pro lepení desek a vytváření základní vrstvy na deskách
z XPS, Perimetru a soklových deskách.

Zubová špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce.

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/Technická data
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Přídržnost k podkladu: polystyren
min. 0,08 MPa
beton
min. 0,25 MPa
Přídržnost po mrazu: polystyren
min. 0,08 MPa
Propustnost vodních par
max. μ = 20

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

Čištění
Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je
nutno očistit ten samý den od zbytků hmoty také všechny vestavěné
části fasády, tj. skla, oplechování apod.

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.

Podkladní nátěr
V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním nátěrem weber.podklad A s vodou v poměru 1:5 – 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.

Podmínky pro zpracování
Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách
(nad +26 °C), během silného větru a při dešti.
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Víte, že ...
vzniku nové barevné řady weber.color line se
zúčastnili významní čeští architekti a projektanti,
vývojoví pracovníci, technici, nezávislí poradci, ale
i zákazníci.

thin-set special

Nejdůležitější vlastnosti
vynikající zpracovatelnost
dlouhá otevřenost při zpracování
vysoké užitné hodnoty
maximálně urychluje práci
pro lepení izolačních desek
k vytváření základní vrstvy

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,3 litru
vody pomocí Unimixeru nástavce na
vrtačku, nebo míchačky s nuceným
mícháním. Doba míchání je 2 – 5
minut.

Při lepení tepelně izolačních desek se
hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích
do plochy desky, druhým způsobem je
celoplošné nanesení na desku (u lamel
z minerálních vláken vždy) zubovým
hladítkem.

Použití
K lepení izolačních deskových materiálů v interiéru a exteriéru. Rovněž
v kombinaci s vhodným typem skleněné síťoviny pro vytváření základní
vrstvy na lícové straně tepelně izolačních kompozitních systémů, pod
finální omítku.
název
thin-set special
lepení izol. desk. materiály
základní vrstva

spotřeba

číslo výrobku
TSS

3,0 kg/m2
4,0 kg/m2

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

Skladování
6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.
Při stěrkování se připravená hmota
nanáší na podklad nerezovým
hladítkem.

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

číslo výrobku
NPA100

Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem
nanesené vrstvy stěrkové hmoty
a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke
krajům.

Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je
možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.
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terra-Dispersionskleber
lepicí hmota

Definice výrobku
Jednosložková pastózní lepicí hmota na bázi disperzních pojiv.

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 bázy polymerní disperze, tříděných písků a modifikačních
přísad.

Všeobecné požadavky na podklad
Pevný, čistý, suchý, odmaštěný zbavený prachu a nesoudržných vrstvev.
Nesmí být staré nátěry. Vhodné podklady jsou dřevotříska, dřevo, OSB
desky, Cetris desky, beton, porobeton, pevná vápenocementová omítka, pálené keramické cihly. Jiné podklady je nutné konzultovat.

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

Nářadí
Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce.

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

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

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
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Nová barevná řada weber.color line má dvě
linie:
• universal – odstíny pro všechny typy omítek
a všechny typy nátěrů
• exclusive – výrazné odstíny barev standardně
vyráběných v akrylátových a silikonových omítkách a nátěrech

terra-Dispersionskleber

Nejdůležitější vlastnosti
lepení izolace na dřevěné podklady
pastovitá konzistence
připraven k okamžité aplikaci
extrémní přilnavost k podkladu
maximálně pružný
velmi jednoduché zpracování

Aplikace
Hmota se dodává připravená k přímému použití. Pouze ji ve vědru jemně
promícháme a aplikujeme ji přímo na
izolační desku.

Při lepení na dřevěné nebo dřevotřískové materiály či u minerálních lamel se
hmota nanáší na izolační desku nebo
na určený podklad vždy celoplošně
zubovým hladítkem!

Použití
Výrobek je určen přednostně na podklady ze dřeva, dřevotřísky, Cetris
a OSB desek. Je možné jej použít i na standardní stavební podklady jako
jsou - beton, porobeton, keramická cihla i pevná vápenocementová
omítka.
název
terra-Dispersionskleber

spotřeba
cca 4 kg/m2

číslo výrobku
M707

Balení
25 kg vědra PVC – 24 ks/600 kg paleta.

Skladování
Na zdivo, omítky, beton či porobeton
se hmota nanáší tradičním způsobem v nepřerušeném pásu po hranách
desky a ve třech terčích (bodech) uprostřed desky.

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních
obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem a horkem.
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weber.therm
clima
lepicí a stěrková hmota

Definice výrobku

Čištění

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu
s maximální prodyšností.

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

Barevné odstíny
Vyrábí se v červené barvě.

Složení

Upozornění

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

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

Všeobecné požadavky pro podklad

Likvidace odpadů

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu
a nesoudržných vrstev. Mezi běžně používané podklady patří soudržná
omítka, beton, porobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní
podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním
nátěrem.

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

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

Podkladní nátěr
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. Netýká se izolačních desek z polystyrenu a minerální vaty.

Podmínky pro zpracování
Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách
(nad +26 °C), během silného větru a při dešti.

Nářadí
Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, lžíce, vědro, míchačka,
vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce.
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Letos nově si můžete u Weber Terranova
objednat i dopravu materiálů až k Vám domů.

weber.therm clima

Nejdůležitější vlastnosti
nejvyšší prodyšnost
jednoduchá zpracovatelnost
faktor difuzního odporu hmoty μ je 14

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,5 – 7
litrů vody pomocí Unimixeru násady
na vrtačku, nebo míchačky s nuceným
mícháním. Doba míchání je 2 – 5 min.

Při lepení tepelně izolačních desek se
hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích
do plochy desky, druhým způsobem je
celoplošné nanesení na desku (u lamel
vždy) zubovým hladítkem.

Použití
Je určen pro lepení izolačního deskového materiálu terra clima v interiéru i exteriéru. Rovněž v kombinaci s vhodným typem skleněné siťoviny
pro vytváření základní vrstvy na tepelně izolačním kompozitním systému weber.therm clima pod finální omítku. Vhodný u staveb s vysokou
interní vlhkostí např. bazény, apod.
název
weber.therm clima
lepení izol. desky terra clima
základní vrstva

spotřeba

číslo výrobku
LZS750

4,0 kg/m2
3,0 kg/m2

Balení
Ve 25 kg pap. obalech, 40 ks – 1000 kg/paleta.

Skladování
Při stěrkování se připravená hmota
nanáší na podklad nerezovým
hladítkem.

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

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

číslo výrobku
NPA100

Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem
nanesené vrstvy stěrkové hmoty
a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke
krajům.

Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je
možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.
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weber.therm
RETEC®700
opravná hmota

Definice výrobku

Podmínky pro zpracování

Opravná hmota obsahující vlákna určená pro sanaci vnějších tepelně
izolačních kompozitních systémů. Dodávána v suché konzistenci, v pytlích 30 kg. Používá se jako vyrovnávací a armovací opravná hmota při
sanacích starých či poškozených kontaktních zateplovacích systémů.

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch
i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách
(nad +26 °C), během silného větru a při dešti.

Vlastnosti
Bílá, difuzní, prášková, minerální suchá omítková směs s obsahem armovacích vláken určená speciálně pro systém weber.therm retec®700.

Složení

Nářadí
Nádoba na míchání, míchací nářadí, fanka, nerez hladítko, zubové hladítko.

Čištění
Nádoby a nářadí se bezprostředně po použití očistí vodou.

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Požadavky na podklad
Stav fasády určené k sanaci musí být před zahájením sanačních prací
posouzen servisním technikem Weber Terranova. Poté následuje návrh
technického postupu sanace.

Zpracování
Rozmíchejte s čistou vodou v nerezivějící nádobě (pytel 30 kg/8 l vody).
K lepšímu promíchání možno použít elektrické míchadlo. Žádné další
přísady se nesmí přidávat. Zpracování lze provádět i omítacími stroji
běžného typu. Naneste na čistou plochu s vyfrézovanými drážkami vrstvu 6 – 8 mm po celé ploše ručně nebo strojně opravnou hmotu
weber.therm retec® 700. Do horní třetiny ještě měkké vrstvy vložte
skleněnou síťovinu R178 a zatlačte. Do měkké hmoty a síťoviny fixujeme hmoždinky s vrutem. Jejich hlavy přetáhneme též hmotou
weber.therm retec®700.
Po dokonalém vytvrzení základní vrstvy se celý povrch natře penetračním roztokem Terranova pod silikonové omítky. 24 hodin po aplikaci
provedeme natažení silikonsilikátové omítky weber.pas sisi.
Alternativní povrchové úpravy systému weber.therm retec®700 je
nutné konzultovat s technickým servisem společnosti Weber
Terranova.
Spodní mez pro zpracování: +5 °C pro okolí a stavební těleso. Vyvarujte
se přímého působení deště a slunečního záření.
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Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.
Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech
nepoužívat.

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

Víte, že metoda sanace vnějších tepelně
izolačních kompozitních systémů (ETICS)
weber.therm retec®700 je chráněna evrop ským patentem 0810338?

weber.therm RETEC®700

Nejdůležitější vlastnosti
opravná hmota na zateplovací
systémy
vysoká prodyšnost
pro všechny povrchy zateplovacích
systémů

Aplikace
Opravná hmota se připraví postupným
vmícháním jednoho pytle omítky do
6,5 – 7 litrů vody pomocí Unimixeru
násady na vrtačku, nebo míchačky
s nuceným mícháním. Doba míchání
je 2 – 5 min.

Použití
K renovaci starých či poškozených zateplovacích systémů.
název
weber.therm retec®700
armování
lepení

Ručně nebo strojně nanést na drážkovanou a čistou plochu fas ády
celoplošně 6 – 8 mm silnou vrstvu
opravné hmoty weber.therm
retec® 700. Opravnou hmotu upravit
zubovým hladítkem 10 x 10 mm.

spotřeba

číslo výrobku
M740

cca 6,5 – 7,0 kg/m2
cca 5,0 – 5,5 kg/m2

Balení
V 30 kg papírových obalech, 36 ks – 1080 kg/paleta.

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

Do ještě měkké horní třetiny
opravné hmoty uložit skleněnou
síťovinu R 178. Síťovinu překládat
s přesahem min. 10 cm. Diagonální
výztuhy se provedou u otvorů pro
okna a dveře. U rohů a hran přehnout o 20 cm.

Připevnit 4 ks šroubovacích hmoždinek na m2 plochy, přes skleněnou síťovinu do podkladu. Kotevní délka pro
běžné zdivo je 70 mm, pro porobeton
120 mm. Tmel ještě musí být otevřený
- živý.

Hmoždinka s vrutem musí být přesazena tak, aby výztužná síťovina byla
jemně zatlačena.

1. starý nebo poškozený zateplovací systém
2. vyřezané drážky 5 – 7 mm silné a 5 mm hluboké ve starém zatepl.
systému
3. hmota weber.therm retec® – celoplošná aplikace tl. 6 – 8 mm
(ručně, strojně)
4. výztužná skleněná síťovina (8x8 mm) R178
5. hmoždinky s vrutem min. 4 ks/m2
6. finální souvrství (penetrace + prodyšná omítka)
weber.pas silikát, terramin
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tevamin tmel Z
lepicí a stěrková hmota

Definice výrobku

Nářadí

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu.
Není vhodný pro lepení desek a vytváření základní vrstvy na deskách
z XPS, Perimetru a soklových deskách.

Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, lžíce, vědro, míchačka,
vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce.

Barevné odstíny
Vyrábí se v přírodní barvě šedé.

Složení/Technická data
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Přídržnost k podkladu: polystyren
min. 0,08 MPa
beton
min. 0,2 MPa
Přídržnost po mrazu: polystyren
min. 0,08 MPa
Propustnost vodních par
max. μ = 30
Zpracovatelnost
30 minut

Všeobecné požadavky pro podklad
Podklad nesmí být zmrzlý. Podklad musí být pevný, suchý,
odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžně
používané podklady patří soudržná omítka, beton, porobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podkladní nátěr
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. Netýká se izolačních desek z polystyrenu a minerální vaty.

Podmínky pro zpracování
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. Po 6 hodinách od aplikace nesmí teplota vzduchu klesnout
pod -5 °C po dobu 48 hodin.
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Čištění
Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit
vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků hmoty.
Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

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.

tevamin tmel Z

Nejdůležitější vlastnosti
vhodný pro chladné období
aplikace do +1°C
lehce zpracovatelný
mrazuvzdorný
krátká doba otevřenosti

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle (25 kg) do cca 5,5
litrů vody pomocí Unimixeru násady
na vrtačku, nebo míchačky s nuceným
mícháním. Doba míchání je 2 minuty.
Nechat 10 min. odležet a znovu krátce
promíchat.

Při lepení tepelně izolačních desek se
hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích
do plochy desky, druhým způsobem je
celoplošné nanesení na desku (u lamel
vždy) zubovým hladítkem.

Použití
Je určen pro lepení izolačních deskových materiálů v exteriéru v chladném období. Rovněž v kombinaci s vhodným typem skleněné siťoviny
pro vytváření základní vrstvy na tepelně izolačním kompozitním systému na lícové straně tepelně izolačních materiálů, pod finální omítku
v chladném období.
název
tevamin tmel Z
lepení izol. desk. materiály
základní vrstva

spotřeba

číslo výrobku
3801Z

3,0 kg/m2
4,0 kg/m2

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

Skladování
Při stěrkování se připravená hmota
nanáší na podklad nerezovým hladítkem. Nejnižší teplota aplikace +1 °C.

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

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

číslo výrobku
NPA100

Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se výztužná síťovina do předem
nanesené vrstvy stěrkové hmoty
a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke
krajům.

Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je
možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem. 6 hodin po aplikaci
nesmí teplota klesnout pod +1 °C.
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weber.therm
mínus 7
zimní hmota pro zateplovací
systémy

Vyrábí se v přírodní barvě šedé.

Základní vrstva
K vytvoření základní vrstvy je hmota určená pro aplikace v rozsahu teploty podkladu a okolního prostředí od +10 °C do -7 °C a vlhkostních
podmínek do 80 %. Je nutné, aby v průběhu tří dní od aplikace teplota
neklesla pod -7 °C. Následnou vrstvu finální omítky je možné na základní vrstvu aplikovat až při teplotách nad +5 °C keré jsou v průběhu min.
3 dní.

Složení/Technická data

Nářadí

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Přídržnost k podkladu: polystyren
min. 0,08 MPa
beton
min. 0,25 MPa
Přídržnost po mrazu: polystyren
min. 0,08 MPa
Propustnost vodních par
max. μ = 15
Zpracovatelnost
20 minut

Čištění

Definice výrobku
Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu.
Není vhodný pro lepení desek a vytváření základní vrstvy na deskách
z XPS, Perimetru a soklových deskách.

Barevné odstíny

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

Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, lžíce, vědro, míchačka,
vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce.

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

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

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

Podkladní nátěr
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. Netýká se izolačních desek z polystyrenu a minerální vaty.

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

Podmínky pro zpracování
Lepení izolantu
K lepení izolantu je hmota určená pro rozsah teploty podkladu a okolního prostředí od 0 °C do +10 °C a vlhkostních podmínek do 80 %.

Víte, že s materiálem weber.therm mínus 7
můžete stěrkovat a lepit až do teploty -7 °C?
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weber.therm mínus 7

Nejdůležitější vlastnosti
vhodný pro chladné období
umožní dokončení prací při náhlé
změně teplot
pro lepení izolačních desek
pro vytváření základní vrstvy
aplikace do -7 °C
lehce zpracovatelný

Aplikace
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle (25 kg) do cca 6 litrů
vody pomocí Unimixeru násady na
vrtačku, nebo míchačky s nuceným
mícháním. Teplota záměsové vody
musí být cca 20 °C, ale nesmí být teplejší než 35 °C! Doba míchání je
2 minuty. Nechat 5 min. odstát a znovu
krátce promíchat.
Při lepení tepelně izolačních desek se
hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích
do plochy desky, druhým způsobem je
celoplošné nanesení na desku (u lamel
vždy) zubovým hladítkem.

Použití
Je určen pro lepení izolačních deskových materiálů v exteriéru v chladném období. Rovněž v kombinaci s vhodným typem skleněné síťoviny
pro vytváření základní vrstvy na tepelně izolačním kompozitním systému na lícové straně tepelně izolačních materiálů, pod finální omítku
v chladném období.
název
weber.therm mínus 7
lepení izol. desk. materiály
základní vrstva

spotřeba

číslo výrobku
LZS 777

3,0 kg/m2
4,0 kg/m2

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

Skladování
Při stěrkování se připravená hmota
nanáší na podklad nerezovým hladítkem. Nejnižší teplota aplikace -7 °C.

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

Systémové výrobky
název
weber.podklad A

číslo výrobku
NPA100

Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se síťovina do předem nanesené
vrstvy stěrkové hmoty a vtláčí se
dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke krajům.

Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je
možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.
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