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Hodnocení vybraných vlas t nos tí tenkovrs t vých
pas tovitých omítek
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silikon
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Prodyšnost

  

Vodoodpudivost

   

Přirozená odolnost
proti mikroorganizmům

  

Citlivost na podmínky
při provádění

 

Pružnost

 

Barevná škála
weber color line od r. 2013
Zimní úprava



 

celá škála

mimo odstíny
exclusive

mimo odstíny
exclusive

ANO

NE

NE





celá škála

mimo odstíny
exclusive

celá škála

ANO

NE

ANO

Doporučujeme nejdříve přečíst slovní popis vybraných vlastností na protější straně a potom prohlížet tabulku.
Údaje v tabulce jsou zjednodušeným hodnocením vlastností těchto materiálů, které vychází z nejnovějších poznatků
a zkušeností z praxe.
Vybrat si určitý typ tenkovrstvé omítky pro konečnou povrchovou úpravu fasády není vůbec jednoduché. Zpravidla nelze vybírat jen podle jedné vlastnosti a posoudit vliv více vlastností
najednou není snadné. Tato tabulka a také následující popis uvedených vlastností chce být užitečným pomocníkem především
pro laickou veřejnost, proto neuvádí žádné hodnoty. Jejich posouzení totiž vyžaduje mnohdy velmi hluboké technické znalosti.
Ze stejného důvodu nejsou v textu používány odborné termíny,
ale naopak jsou použita odpovídající zjednodušení. Pro hodnocení je použita varianta počtu bodů (hvězdiček), kdy jejich počet je
v rozsahu 1 – 5. Jedna hvězdička znamená, že posuzovaná vlastnost je základní, přesto vyhovující. Pět hvězdiček znamená, že
vlastnost je na maximální dosažitelné úrovni.
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Slovní popis vybraných
vlas t nos tí

Prodyšnost (vyšší prodyšnost = více hvězdiček)
– je to mimo jiné schopnost konstrukce propouštět vodní páry
v případě, že jsou pro to vhodné podmínky (rozdíly částečných
tlaků vodních par ve vnitřním a vnějším prostředí). Tato vlastnost
povrchových úprav je důležitá především, pokud je třeba přes
povrchovou úpravu (nebo i celý zateplovací systém) odvádět
vlhkost samotné konstrukce. Pro odvedení vodních par z vnitřního prostředí je třeba zvolit jiný účinný způsob (zatím nejčastěji
větrání). V případě použití povrchové úpravy na vnější tepelně
izolační kompozitní systém (ETICS) je užitečné použít omítku
s výbornou prodyšností, pokud je izolantem minerální vata či polystyren Clima.
Všechny typy tenkovrstvých omítek weberpas mají dostatečnou prodyšnost pro použití jak na tradičně prováděné fasády
běžných stavebních konstrukcí, tak také pro použití na základní
vrstvy zateplovacích systémů se všemi běžnými typy izolantů
(ETICS).
Vodoodpudivost (vyšší vodoodpudivost = více hvězdiček)
– zjednodušeně opačná vlastnost nasákavosti, tato vlastnost
omítky částečně popisuje schopnost nepropouštět vodu přes
omítku do podkladu, ale především jde o schopnost nechávat
vodu co nejméně ulpívat na povrchu omítky. Viditelně se například projeví na rychlosti osychání povrchu omítky po dešti,
pro uživatele je ale přínosem spíše větší odolnost proti ušpinění
a případné snadnější čištění fasády.
Přirozená odolnost proti mikroorganizmům (vyšší odolnost = více hvězdiček) Přirozenou odolnost mají především omítky weberpas aquaBalace a omítky na bázi vodního skla.
U materiálů na bázi akrylátových i silikonových disperzí je třeba
tuto mírně sníženou vlastní schopnost podpořit přísadou biocidních prostředků. Tenkovrstvé omítky a nátěry weber na bázi
těchto disperzí obsahují vždy tyto přísady. Jelikož ovšem postupem času dochází například k zaprášení povrchu omítky
a snížení účinnosti biocidních prostředků, je možné, že v prostředí s vyšším výskytem mikroorganizmů v okolním prostředí fasády, bude vhodné provádět občasnou údržbu povrchu fasády.
Více o této problematice se dočtete v kapitole Mikroorganismy
na fasádách.
Citlivost na podmínky při provádění (menší citlivost = více hvězdiček) – jedná se o vlastnost omítky reagovat nežádoucím způsobem na případné krajní teplotní, vlhkostní a jiné podmínky při
realizaci tenkovrstvých omítek. Jelikož se fasády realizují po celou stavební sezonu, je počasí při jejich provádění vždy trochu
jiné. Je třeba si uvědomit, že jednotlivé vlivy působící současně se mohou navzájem ještě posilovat (například vyšší teplota
a současně vyhřátý podklad od slunečního záření, jindy naopak
nízká teplota a současná vysoká vlhkost v mlžném oparu). Proto
je vhodné při těchto podmínkách zvolit méně citlivý materiál.
Pružnost (větší pružnost = více hvězdiček) – jedná se o schopnost omítek nevytvářet mikrotrhlinky v případě zvýšeného namáhání, především se jedná o teplotní namáhání základních
vrstev vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).

Barevná škála weber color line od r. 2013 – pro následující období jsme vytvořili zcela novou pestrou a moderní škálu barev,
která obsahuje nejnovější barevné trendy i nejžádanější odstíny
dneška. Celá barevná škála je řazena přehledně podle barevného
spektra a je určena pro všechny typy omítek. Odstíny s označením exclusive lze vyrábět pouze ve vybraných typech omítek z důvodu nutnosti použití typů a množství pigmentů, které
není vhodné používat v kombinaci s pojivovou složkou materiálu.
Minerální omítka se vyrábí pouze v bílé barvě.
Zimní úprava – Pro úpravu omítek urychlovačem jsou vhodnější
omítky s menší citlivostí na krajní, především teplotní podmínky
při provádění. Vždy je třeba dodržet minimální teplotu při realizaci, název Urychlovač však napovídá, že přísada je schopna
urychlit vytvoření pojivového filmu v materiálu tak, aby byl materiál schopen po určité době odolávat nižší teplotě, než je požadována pro realizaci. Přestože tato úprava může pomoci realizovat
omítky i při krajních teplotních podmínkách, proti jiným vlivům,
jako je třeba působení deště na povrch nevyzrálé omítky, tyto
omítky ochránit nedokáže.
Tato úprava nesnižuje výsledné vlastnosti použitého materiálu.
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Mikroorganismy na fasádách

Se stále častějším zateplováním objektů vnějšími kontaktními
kompozitními systémy (ETICS) vzrůstá i procento objektů, které
jsou na povrchu postupem času napadeny řasami a jinými
mikroorganismy. Takto zasažené povrchy nejsou znehodnoceny
funkčně ani materiálově, ale především esteticky. Náprava
do původního stavu je poměrně drahá a technologicky náročná.
Nejčastěji se musí řasy odstranit a povrch fasády opatřit novým
nátěrem. Pro růst řas a plísní je v první řadě potřeba voda. Dešťová
voda sama o sobě není dostatečným a pravidelným zdrojem
živin pro mikroorganismy. Hlavním a trvalým zdrojem je voda
zkondenzovaná na povrchu zateplených systémů v nočních
hodinách, kdy dochází za určitých podmínek (teplotních,
vlhkostních a polohových) k podchlazení povrchu.

Unikátním zástupcem kategorie přirozeně odolných materiálů
je omítka weberpas aquaBalance, která je omítkou poslední
generace. Díky své inteligentní receptuře je schopna regulovat
vlhkost na svém povrchu. Na omítce nezůstává voda v kapalné
formě dostatečně dlouho pro vytvoření podmínek pro růst řas
a jiných mikroorganismů. Na takovém povrchu potom nemají
řasy ani plísně prostředí ke svému růstu.
Omítka weberpas extraClean active opírá svoji resistenci vůči
řasám o silikátovou matrici a tzv. fotokatalytický efekt.

Fasádní omítky a nátěry jsou díky své poloze na vnější straně
fasádního souvrství nejvíce vystaveny působení mikrobiálního
znečištění, které se ve výsledku může projevit viditelným
růstem plísní a řas. Působení slunce, větru a vody fasádě boj
s mikrobiálním znečištěním dále znesnadňuje.

Některé produkty jsou proto navíc chráněny přídavkem biocidu,
který je v určité míře rozpustný ve vodě a proto může být
transportován i do znečištění na povrchu fasády a chránit i tento.
Z jejich rozpustnosti nicméně vyplývá i to, že vyplavováním se
biocid ztrácí a je ho tak k dispozici čím dál méně pro ochranu
materiálu a také to, že se biocid vyplavuje do životního prostředí.

Obecně lze říci, že fasádní systémy svou odolnost vůči mikroorganizmům buď:
mají – z hlediska složení obsahují málo živin pro růst mikroorganizmů nebo obsahují kombinaci komponent (omítky weberpas
aquaBalance, extraClean active), která znemožňuje růst mikroorganizmů, případně jsou samočistící
nebo ji získají – dodatečným přidáním látek, které znemožňují
růst mikroorganizmů – tzv. biocidů.
Materiály s obsahem organických pojiv, jsou svou povahou málo
odolné vůči růstu plísní. Aby se zajistila jejich ochrana, tak se
do nich obvykle přidávají biocidy, které růst mikroorganizmů
na nějaký čas znemožní. V některých produktech Weber je
část organického pojiva nahrazena pojivem silikátovým nebo
silikonovým, proto jsou takové materiály vůči růstu plísní
přirozeně odolnější.
Má-li materiál samočistící schopnost, např. obsahuje silikon,
kterým získává hydrofobní charakter, tak je to další vlastnost
zajišťující přirozenou odolnost proti mikrobiálnímu znečištění,
protože pro spory plísní a řas je obtížnější se na povrchu takového
materiálu udržet, resp. zůstat tam dost dlouho na to aby zarostly.
Těmito vlastnostmi disponují omítky weberpas extraClean,
weberpas silikon a weberpas aquaBalance a weberpas
extraClean active.
Omítkou, která využívá obě zmíněné metody zajišťující přirozenou
odolnost materiálu je omítka weberpas extraClean. Navíc ještě
obsahuje biocid pro ochranu filmu, takže má i rezervu na likvidaci
mikroorganizmů, které případně překonaly první dvě ochranné
bariéry.
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Z principu fungování přirozené ochrany ale vyplývá, že tyto
materiály nejsou schopny zabezpečit, že plísně nebo řasy
nevyrostou na špíně (prach, pyl atd.), která na nich ulpěla.

Díky tomu, že se Weber pohybuje na špici ochrany fasád
před růstem plísní a řas. Využívá nejnovějších poznatků
a používá nejnovějších biocidů ve formě pomalu rozpustných
kapslí s dlouhodobým účinkem. Omítky Weber nemusí být
značeny větou R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Pro zachování vzhledu a prodloužení životnosti fasády
doporučujeme provádět vhodnou údržbu, zejména pravidelné
odstraňování nečistot.
Jak už je patrné z předešlého, ochrana založená pouze na přítomnosti biocidu není neomezená.
Délka působení aktivních složek je závislá jednak na jejich
počátečním množství v systému a dále také na množství
dešťových srážek (biocidy jsou postupně vymývány vodou)
nebo intenzitě mikrobiálního znečištění (v silném znečištění se
biocid rychleji spotřebuje). Proto tato ochrana nikdy není trvalá
a nelze ani přesně říct, jak dlouho budou biocidy v konkrétní
lokalitě účinné a jak dlouho tedy budou poskytovat ochranu.
Weber se snaží na základě opakovaných laboratorních testů,
dlouhodobých testů v reálných podmínkách a dlouhodobé
statistiky odolnosti materiálů v reálných podmínkách vždy najít
takové množství a kombinaci účinných látek, které zaručí co
nejdelší a nejkomplexnější ochranu fasádních produktů.
Při volbě typu pastovité omítky by měla být brána v úvahu
i poloha objektu, zejména skutečnosti, kde hrozí zvýšené riziko
výskytu mikroorganismů na fasádě, např. vlhká místa, blízkost
lesa a polí, vyšší prašnost apod.
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Práce a počasí

VLIV TEPLOTY A POČASÍ NA PROVÁDĚNÍ FASÁDY DOMU
akrylátové
a silikonové
materiály

°C
30
25
20

krajní teplota pro aplikaci
zkracuje se doba schnutí
zvyšuje se riziko nesprávného
strukturování omítek,
napojování omítek i nátěrů
pozor na současné oslunění
plochy, vítr či vyhřátý podklad

silikátové
a silikonsilikátové
materiály

skladování všech
tekutých materiálů,
i při dopravě
krajní teplota pro skladování

krajní teplota pro aplikaci
zkracuje se doba schnutí
zvyšuje se riziko nesprávného
strukturování omítek,
napojování omítek i nátěrů

teplota pro krátkodobé
skladování

teplotní rozmezí vhodné
pro aplikaci

teplotní rozmezí vhodné
pro skladování

15
teplotní rozmezí vhodné
pro aplikaci

10
Prodlužuje se doba schnutí.
Riziko poškození deštěm
i po delší době po aplikaci.

5

nejnižší teplota vhodná
pro aplikaci a zrání materiálů

0
při použití urychlovače
snese omítka 5 hodin
po aplikaci
teplotu až -5 °C

-5
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pozor pří současné vysoké
vlhkosti (mlha, drobný déšť)
nejnižší teplota vhodná
pro aplikaci a zrání materiálů
nejnižší teplota
pro skladování

Projekt exterier / Fasáda domu

Práce a počasí

VLIV POČASÍ A METEOROLOGICKÝCH JEVŮ NA PROVÁDĚNÍ FASÁDY DOMU
Po dobu realizace
i zrání omítky
pro všechny typy

vítr

vysoká vlhkost, mlhy,
mírný déšť

• stíny po lešení
rychlé zasychání

• rychlejší
a nepravidelné
zavadnutí a zasychání
omítky, riziko se
zvyšuje s nepravidelně
napenetrovaným
podkladem

• vlhkost podkladu
i vzduchu zásadně
prodlužuje dobu
schnutí omítek i nátěrů

• nesprávně vytvořená
struktura především
v rizikových místech
(nerovnosti, přechody
pater, lešení)

• nesprávně vytvořená
struktura především
v rizikových místech
(nerovnosti, přechody
pater, lešení)

• viditelné stopy
napojování

• v extrémních
případech
až odstínově rozdílné
mapy na povrchu
omítky po zaschnutí

přímé sluneční světlo
• přehřátý podklad

co způsobuje

• zhoršená viditelnost
pro strukturování

jak se může projevit

• barevné stíny
po konstrukci lešení

jak se chránit

• pracovat tzv.
„za sluncem“
po dostatečném
zchladnutí podkladu
– při opačném postupu
může přímé sluneční
světlo později ovlivnit
již realizovanou
schnoucí omítku
• zakrývání konstrukce
lešení plachtou
(pozor na přehřátý
vzduch pod plachtou)

• proti větrnému počasí
se lze chránit jen
omezeně – zakrýváním
konstrukce lešení
plachtou
(pozor na statiku lešení)

• v případech déle
působící vysoké
vlhkosti (především
mlhy) až odstínově
rozdílné mapy
na povrchu omítky
po zaschnutí
• stopy stékající vody
po zaschnutí
• vyplavení složek
omítky
• poškození struktury

• proti drobnému dešti
je možné zakrýt
konstrukci lešení
plachtou
• proti déle působící
vysoké vlhkosti nelze,
je vhodné volit méně
citlivé materiály

www.cz.weber
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Údržba, čištění fasád
a vnějších tepelně

Popis situace
– plocha je napadena mikroorganizmy
(zelený až šedozelený odstín)

izolačních kompozit ních
sys témů

weber therm

ÚDRŽBA FASÁD A ZATEPLENÍ DOMU
Údržba spočívá především v pravidelných kontrolách
přirozeného stárnutí fasády. Důležitou podmínkou je,
aby vnější souvrství fasády bylo vodotěsné v ploše, ale
i v místech napojení na konstrukce zabudované do fasády
jako jsou výplně otvorů, parapetní plechy, oplechování
atiky, kotvy zábradlí, kotvy pro dešťové svody, kotvy
pro konstrukce antén a jiné.
Důležité je provádět ve správný okamžik odpovídající
údržbu. Jde o čištění fasády od nečistot, řas a plísní,
provádění udržovacích a ochranných nátěrů, opravy
drobných poškození a poruch, případně řešení celoplošné
sanace. Nečistoty na fasádě v podobě prachových částic
vytváří v kombinaci s vlhkostí výbornou živnou půdu pro
bujení mikroorganismů. Mohou též výrazně omezit funkci
biotické ochrany omítky.
Vzhledem k různým vnějším vlivům a typům prostředí
doporučujeme omytí fasády tlakovou vodou s fasádním
čisticím prostředkem, popř. aplikaci odstraňovače řas, mechů
a lišejníků v periodě 2 – 5 let podle znečištění.

ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍM
Při zašpinění ploch je možno provádět čištění teplou
tlakovou vodou, případně za použití fasádního čisticího
prostředku (E709). V případě biotického napadení
doporučujeme před čištěním tlakovou vodou napadené
plochy ošetřit odstraňovačem řas, mechů a lišejníků
(V003). Použití odstraňovače je třeba provádět v souladu
s postupem doporučeným v technickém listu výrobku.
Čištění zašpiněných ploch je nutno provádět v příznivých
klimatických podmínkách.
Obecně platí že, minimální teplota okolního vzduchu
a povrchu fasád při provádění čištění musí být +5 °C.
Nastavení tlaku a teploty vody musí být v souladu s typem
použité povrchové úpravy, aby nedošlo k jejímu porušení.
Rovněž závisí na zašpinění povrchové úpravy. Teplota
čisticího roztoku nesmí být vyšší než +40 °C, tlak čisticího
roztoku nesmí překročit 100 barů, aby nedošlo k poškození
povrchu.

ÚDRŽBA OCHRANNÝM NÁTĚREM
Ochranný nátěr doporučujeme provádět po maximální
době 15–25 let od nanesení povrchové úpravy, dojde tím
ke zvýšení odolnosti povrchu fasády.
Nátěry se provádějí podle podmínek uvedených
v technickém listu daného materiálu na předem očištěný
a odmaštěný podklad. Ochranný nátěr musí svým
složením odpovídat složení původní povrchové úpravy. Pro
použití jiných nátěrů je nutná konzultace s technickým
pracovníkem firmy Weber.
Nátěr je možno provádět i v případě požadavku změny
barevnosti objektu za stejných podmínek jako u ochranného
nátěru.
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…a stříkáním na všechny typy ploch,
ale zvláště na hrubozrnné struktury.
Používejte vhodné ochranné pracovní
pomůcky!
Nechte 30 minut působit.

Pravidelná údržba a mytí povrchu
fasády je jednou z možností jak
podpořit odolnost povrchu proti
napadení mikroorganizmy.

Po 30 minutách ošetřené plochy
důkladně omyjte tlakovou vodou
(směrem shora dolů),
případně i s přídavkem
weberfasádního čisticího prostředku.

I přes maximální snahu používat
pouze chráněné povrchové úpravy
může docházet v průběhu životnosti
povrchových úprav k napadení ploch
fasád mikroorganizmy.

Penetrace se provádí na vyschlou
fasádu vodou ředěným silikonovým
podkladním nátěrem weberpodklad
silikon zpravidla 1 den předem.

Mikroorganizmy se ovšem vyskytují
na i na řadě dalších povrchů
souvisejících s fasádou nebo
střechou budovy jako jsou například
různé obklady, střešní krytiny,
plastové zastřešení a podobně.
Mikroorganizmům se neubrání
ani tradiční fasáda se škrábanou
„břízolitovou omítkou“.

Pokud je povrch fasády celistvý bez
trhlin, použijte nátěr weberton bio,
který se provádí ve dvou vrstvách
s přestávkou minimálně 12 hodin.
Pokud je povrch fasády porušený
vlasovými trhlinami do šířky 0,5 mm
použijte nátěr weberton elastik.
Provádí se ve dvou vrstvách
s přestávkou minimálně 12 hodin.

systémové řešení
Nejdříve doporučujeme na malé
ploše vyzkoušet vhodný poměr
ředění odstraňovače řas, mechů
a lišejníků. Pokud by na biotické
napadení neúčinkoval ředěný
roztok odstraňovače, použije se
odstraňovač koncentrovaný.

ŘEŠENÍ

Čistič

Odstraňovač
weberfasádní čisticí prostředek

odstraňovač řas, mechů a lišejníků

očistí a oživí starou fasádu,
připraví podklad pro další
úpravu povrchů

ošetřuje napadené omítky,
odstraní nežádoucí mikroorganizmy,
jednoduché zpracování

Str. 204

Podkladní nátěr
weberpodklad silikon
sjednocuje a snižuje
savost podkladu, zvyšuje
přídržnost povrchových
úprav, snižuje riziko barevných odchylek následné
povrchové úpravy

Str. 189

Str. 200

Fasádní nátěr
weberton bio
fasádní nátěr se zvýšenou
odolností proti řasám
a plísním

Str. 179

weberton elastik
elastický fasádní nátěr se
zvýšenou odolností proti
řasám

Str. 175
www.cz.weber
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Odstraňovač řas, mechů a lišejníků
je možno aplikovat štětkou nebo
válečkem – zvláště na malé plochy
a plochy s jemnější až hladkou
strukturou…

Fasádní povrchové úpravy weber
(tenkovrstvé pastovité omítky
a nátěry) jsou proti napadení
mikroorganizmy buď přirozeně
odolné z hlediska svého složení,
nebo je jejich odolnost zajištěna
přídavkem látek znemožňujících
růst mikroorganizmů – tzv. biocidů.
Unikátní přirozenou ochranou jsou
také jedinečné „weber technologie“,
které využívají nejnovější omítky
weberpas aquaBalance.

Projekt exterier / Fasáda domu

Jak chránit omítky
proti graffiti?

MOŽNOSTI ANTIGRAFFITI
Preventivní ochranný nátěr weberantigraffiti nátěr umožňuje
mnohonásobné odstranění graffiti z jednoho místa bez nutnosti
obnovování nátěru.
Bez této preventivní ochrany není možné odstranit graffiti z fasádních
barev a strukturovaných omítek bez jejich poškození.
Z povrchů chráněných přípravkem
weberantigraffiti nátěr je možno
odstraňovat graffiti zhotovené spreji
a barvami…

… a také fixy.

Z chráněných ploch je možno graffiti
odstranit nově až 100krát.
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Weber přináší jednodušší aplikaci
preventivního nátěru a výrazně snazší
odstranění graffiti pouze čistou vodou.

PROVÁDĚNÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU
Preventivní antigraffiti nátěr se nanáší na suchý vyzrálý podklad při
teplotě +5 °C až +25 °C. Nátěr je nutné nanést v rovnoměrné vrstvě, nesmí
se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.
Nátěr musí být proveden
rovnoměrně v celé ploše, nesmí
zůstat nenatřená místa. Pokud si
nejsme jisti, že je nátěr proveden
rovnoměrně v celé ploše, nebo
v případě hrubých a savých
podkladů provedeme ještě jednu
vrstvu nátěru.
Weberantigraffiti nátěr důkladně
promíchejte, aby vznikla homogenní
směs a nechte 5 minut ustát.
Po 24 hodinách od aplikace
weberantigraffiti podkladu naneste
2 vrstvy vlastního weberantigraffiti
nátěru. Druhou vrstvu nanášejte až
první vrstva uschne (cca. po 4 hod.
dle klimatických podmínek).
Celý povrch musí být ošetřen
rovnoměrně, nesmí se objevit
nenatřená místa ani místa
s přebytkem nátěru. Ideálním
řešením aplikace jsou dva
pracovníci – první nanáší válečkem
nátěr na fasádu a druhý roztírá bez
namáčení stejným typem válečku
nanesený nátěr do rovnoměrné
vrstvy. Doporučujeme používat
válečky šíře 200 mm s vlasem
18 mm, které se používají pro nátěr
hrubých povrchů. Horní hranu nátěru
je v každém případě nutné ukončit
do předem nalepené pásky (pásku
ihned po 1. vrstvě odstraňte a pečlivě
rozetřete nátěr, který se pod ní
dostal). Používejte váleček nasazený
na teleskopické tyči – umožní Vám
lépe tlačit do válečku a tím lépe
rozetřít nanesenou vrstvu.

Výhody
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Vlastnosti

1. Odstranění následných graffiti pouze vodou – žádné použití
speciálních rozpouštědlových odstraňovačů (pro již aplikované
systémy prodávané do roku 2015, lze i nadále objednat
weberantigraffiti odstraňovač i weberantigraffiti odstraňovač S)

1. Permanentní ochrana proti graffiti
- odstranění graffiti z jednoho místa bez obnovování nátěru
2. Vytváří povrchový film, je na natřeném povrchu vidět
3. Aplikační teplota +5 °C až +25 °C
4. Nanáší se 1 případně 2 vrstvy základního nátěru a následující den
2 vrstvy vlastního antigraffiti nátěru
5. Nátěry musí být nanesené rovnoměrně na celou plochu, nesmí být
nenatřená místa

2. Velmi vysoká paropropustnost (Sd ≤ 0,1 m)
3. Odolnost - až 100 cyklů odstranění graffiti z jednoho místa
4. Nátěr je třeba nanášet ve stejnoměrné vrstvě aby nedocházelo
vlivem špatného rozetření k mléčným zákalům.
5. Životnost nátěru až 20 let
6. Základní nátěr je levnější

Následná graffiti lze odstranit pouze vodou!
Až 100krát z jednoho místa bez nutnosti obnovování ochranného nátěru
(záleží na hrubosti povrchu a tloušťce naneseného ochranného filmu).
1) HLADKÉ POVRCHY
Postříkejte graffiti vodou a vlhkým
hadrem nebo houbou jej odstraňte.
Proces odstraňování lze urychlit
použitím jemného čistidla (tekutým
mýdlem nebo přípravkem na mytí
nádobí).

Poškození ochranné vrstvy nastane
použitím tlaku vody přes 90 barů
nebo rotační tryskou nebo silným
drhnutím nátěru. Použití silných
odstraňovačů graffiti na bázi
rozpouštědel poškozuje ochrannou
vrstvu a snižuje počet cyklů
možného odstranění graffiti.

2) HRUBÉ A PÓRÉZNÍ POVCHY
Pomocí měkkého kartáče a vody
s jemným čistidlem (tekuté mýdlo
nebo přípravek na mytí nádobí).
Odstraňování graffiti z větších
ploch může být provedeno pomocí
vysokotlakých čističů – tryskou
s plochým paprskem s max. teplotou
vody + 40 °C a tlakem max. 80 barů
3) ODSTRAŇOVÁNÍ PLAKÁTŮ
A LEPIDEL
Plakáty, lepící pásky a samolepky
odpadnou z povrchu po chvíli samy
v důsledku foukání větru, deštěm
nebo mohou být odstraněny rukou.
Ty, které jsou založeny na speciálních
lepidlech, mohou být odstraněny
tlakovou vodou s teplotou do +40 °C
a tlaku do 70 barů.

ŘEŠENÍ

Preventivní ochrana
weberantigraffiti podklad
stabilizuje podklad, izoluje ochranný
lak nebo nátěr od původního
nátěru nebo od podkladu s graffiti,
zamezuje vzniku tzv. „mokrého
vzhledu“ u více nasákavých
podkladů

Str. 186

weberantigraffiti nátěr

+

permanentní nátěr pro preventivní ochranu před
graffiti, až 100 cyklů odstarnění graffiti, odstranění
graffiti pouze vodou, ošetřený povrch je chráněn vůči
sprejovým barvám a většině komerčně dostupných
fixů, inkoustu, ptačím výkalům, kyselým dešťům,
vlhkosti, samolepkám a lepidlům.

Str. 185
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Jak vytvořit dekorativní
povrchy na fasádě?
S omítkami

weberdesign!

omítka se vzhledem dřeva
Textura dřeva se dosáhne pomocí pastózní omítky weberpas silikon
WOOD a fládrovacího podvalku. Požadovaný odstín vytvoří stíraný nátěr
weberton LAZUR v 5 odstínech mahagon, teak, borovice, dub a ořech.

Ořech

Dub

Borovice

Teak

Mahagon

omítka se vzhledem obkladových pásků
Díky omítce weberpas silikon brick lze dosáhnout porchu, který věrně
imituje obkladové pásky. Na rozdíl od skutečných obkladových pásků je toto
řešení výrazně levnější, rychlejší, s nižší hmotností a velmi jednoduché
na provádění. Standardně se dodává v 6 odstínech (2 červené, 2 žluté,
2 hnědé). Spáry tvoří speciální penetrace weberpas podklad UNI BRICK,
která je dodávána v 5 odstínech. Samotné obkladové pásky vzniknou
za použití šablony, která se lepí na zpenetrovaný podklad. Odstíny
obkladových pásků a penetrací najdete ve vzorkovníku weberdesign.

omítka k vytváření vlastních specifických
textur na fasádě
S modelovací omítkou weberpas silikon form je možné dosáhnout mnoha
plastických ztvárnění fasád. K plastickému modelování omítky se používají
různé druhy zubových hladítek, houba, rovná hladítka, molitanová
hladítka, špachtle, strukturovací válečky apod.

omítka se vzhledem pohledového betonu
Imitaci gletovaného betonu vytvoříme doplněním omítky weberpas silikon
concrete vrstvou omítkou weberpas silikon concrete finish. Povrch omítky
upravíme gletováním nerezovým hladítkem nebo broušením jemným
brusným papírem.

omítka k vytvoření speciální textury
rovnoběžných drážek
Efektu rovnoběžných drážek, obvykle vodorovných nebo svislých, se
dosáhne použitím omítky weberpas silikon brush, která je upravována tzv.
kartáčováním ještě mokré omítky.
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Metalický nátěr weberton metallic je dostupný v 16 odstínech. Tyto odstíny
jsou určeny ke ztvárnění dekoračních povrchů s kovovým vzhledem.

01

HBW 56

09

HBW 31

02

HBW 63

10

HBW 27

03

HBW 65

11

HBW 16

04

HBW 56

12

HBW 22

05

HBW 39

13

HBW 25

06

HBW 31

14

HBW 45

07

HBW 38

15

HBW 39

08

HBW 38

16

HBW 32

omítka se vzhledem pískovce a granitu
S pomocí omítek weberpas sandstone a weberpas granit dosáhnete
vzhledu přírodního kamene v podobě pískovce a granitu.
S pomocí šablon lze vytvořit i povrchy s podobou kamenného zdiva,
stejně jako u obkladových pásků.
Odstíny najdete ve vzorkovníku weberdesign.

třpytky na fasádě
S pomocí třpytek weberflitr v černém a tmavě zeleném odstínu dosáhnete
efektu třpytící se fasády. Třpytky weberflitr jsou dodávány ve dvou
zrnitostech. Podobného efektu třpytek se dosáhne nastříkáním šupinek
slídy do ještě mokré omítky.

www.cz.weber
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nátěr v metalických odstínech
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Jak renovovat podklad
pod tenkovrstvou omítku?
Jak zároveň ušetřit čas?

DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA PODKLADU

132
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Výhody tohoto řešení
Časová úspora – jádrovou omítku můžete
uhladit do štukové struktury
– nemusíte provádět
štukování omítky
Finanční úspora – nemusíte kupovat štukovou
omítku
– nemusíte hradit náklady
na provádění štukové
omítky

APLIKACE

Před aplikací je podklad nutné
navlhčit.

Jádrová omítka weberdur mono RU
se nanáší ručním náhozem.
Při správné realizaci omítka nepraská.
Maximální tloušťka vrstvy do 15 mm.

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

Povrch jádrové omítky se upraví
filcovým hladítkem.

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

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

Podkladní nátěr
weberpas podklad UNI
podkladní nátěr, sjednocuje
a snižuje savost podkladu,
zvyšuje přídržnost
povrchových úprav, snižuje
riziko barevných odchylek
následné povrchové úpravy

Str. 190

Jádrová omítka
weberdur mono RU
jádrová omítka pro ruční
zpracování, vhodná jako
podklad pro jemné
a minerálmí omítky,
pro interier i exterier

Projekt exterier / Fasáda domu

ŘEŠENÍ

Podkladní postřik
weberdur podhoz
suchá omítková směs
pro podhoz pod jádrové
omítky

Str. 360

Tenkovrstvá omítka
weberpas probarvená omítka
Pastovité omítky weber
dle vybraného druhu
a zrnitosti

Str. 357
Str. 160-165
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Jak povrchově upravit konstrukce
z pórobetonových tvárnic?

PŘÍPRAVA PODKLADU
Svislé i vodorovné hrany objektu
vyztužte rohovou lištou vloženou
do předem nanesené vrstvy
webertherm elastik.

Naneste strojně nebo ručně omítku
weberdur 140 SLK v tlouštce 10 – 15 mm.

Ztužující věnce, překlady nad otvory,
nehomogenní prvky ve zdivu a rohy
u špalet otvorů se vyarmují tkaninou
WT178.

Čerstvě nanesenou omítkovou
maltu stáhněte podle latí a tak, aby
nevznikaly dutiny. U podkladů se
značnou a/nebo rozdílnou savostí je
nutno vytvořit druhou vrstvu, která se
nanáší na ještě vlhkou první vrstvu.
Tloušťka první vrstvy by přitom měla
tvořit 2/3 celkové vrstvy omítky. Podle
předpokládané vrchní omítky povrch
jádrové omítky zdrsněte.

Armovací tkanina WT178 se vkládá
do horní třetiny omítkové vrstvy
weberdur140 SLK.
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Po min. 7 denní technologické pauze
aplikujeme štukovou omítku weberdur
štuk EX ve vrstvě 2 mm.
Po zavadnutí povrch štukové omítky
upravíme filcovým hladítkem.

Podle zvolené povrchové úpravy se
provede příslušná penetrace, např.
pod probarvené
pastózní omítky (weberpas) weberpas
podkladem UNI v 8-mi základních
odstínech.

Projekt exterier / Fasáda domu

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

VYTVOŘENÍ POVRCHU

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

ŘEŠENÍ

Podklad
weberdur 140 SLK
super-lehčená minerální
jádrová omítka vyztužená
vlákny, na zdivo s vysokým
tepelně-izolačním účinkem,
pro ruční i strojní zpracování

skleněná síťovina

weberdur štuk EX

armovací tkanina WT 178

štuková omítka pro exterier
i interier v tl. do 2 mm,
pro ruční zpracování,
jako finální vrstva
na jádrovou omítku

Str. 95

Str. 346

Podkladní nátěr
weberpas podklad UNI
podkladní nátěr, sjednocuje
a snižuje savost podkladu,
zvyšuje přídržnost
povrchových úprav, snižuje
riziko barevných odchylek
následné povrchové úpravy

Str. 365

Povrchová úprava
weberpas probarvená omítka
Pastovité omítky weber
dle vybraného druhu
a zrnitosti

Str. 190
Str. 160-165

www.cz.weber
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Jak opravit menší trhliny
ve fasádě?

KONTROLA PODKLADU

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

PŘÍPRAVA PODKLADU

Proklepat fasádu, za účelem zjištění
dutých míst.

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

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

Na přetření trhlin menších než
0,2 mm (tzv. vlasové trhliny)
použijeme weberton micro V.
Vlasové trhliny, které se mohou
později zvětšit až do šířky 0,5 mm
se přetřou elastickým nátěrem
weberton elastik. Větší trhliny se
proškrábnou rohem špachtle
do tvaru písmene V a vyplní se Extra
stěrkovou omítkou M742. Po zatvrdnutí
se povrch přebrousí brusným
papírem a následně se přetře
nátěrem weberton micro V, nebo
nátěrem weberton elastik.

Přezkoušet pevnost omítky vrypem
šroubováku do povrchové vrstvy
omítky.

U silně savých podkladů (voda
se ihned vsakuje) přetřít plochu
penetračním nátěrem
weberpodklad A ředěným
vodou 1:5 před užitím omítky.
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Omítku nanášet nerez hladítkem
nebo špachtlí na suchý podklad.
Po zaschnutí lze nanášet další vrstvu
popř. plochu přebrousit hladítkem se
smirkovým papírem.

Projekt exterier / Fasáda domu

APLIKACE
Vhodný nátěr pro povrchovou
úpravu je nátěr weberton micro V,
nebo nátěrem weberton elastik.

ŘEŠENÍ

Podklad
weberfasádní čisticí prostředek
očistí a oživí starou fasádu,
připraví podklad pro další
úpravu povrchů

Str. 204

Podkladní nátěr
weberpodklad A
akrylátový penetrační nátěr,
sjednocuje a snižuje savost
podkladu, snižuje riziko
barevných odchylek nasledné
povrchové úpravy

weberpodklad silikon
silikonový podkladní nátěr,
sjednocuje a snižuje savost
podkladu, zvyšuje přídržnost
povrchových úprav, snižuje
riziko barevných odchylek
následné povrchové úpravy

Str. 187
Str. 189

Povrchová úprava
EXTRA
stěrková omítka na savé
i nesavé podklady,
možnost překrytí drobných
nepohyblivých trhlin, ideální
hladký povrch

Str. 174

weberton micro V
silikonový fasádní nátěr
s výztužnými mikrovlákny
pro překlenutí vlasových trhlin,
propustný pro vodní páry,
vhodný na sanační omítky,
vysoce vodoodpudivý

Str. 177

weberton elastik
elastický fasádní nátěr
se zvýšenou odolností
proti řasám a plísním,
vysoce elastický nátěr se
schopností přemosťování
trhlin do 0,5 mm, dvojité
molekulární síťování struktury
nátěru zajišťuje jeho pružnost
a nízkou špinivost,
vysoce kryvý

Str. 114
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Jak oživit vzhled starších pevných omítek
a prodloužit jejich životnost?

KONTROLA PODKLADU
Pro starší minerální škrábané omítky,
omítky tzv. břízolitového typu,
doporučujeme silikonový fasádní
nátěr weberton silikon.

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

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

Mírně drolivé nebo sprašující minerální
podklady je možno zpevnit hloubkovým
zpevňovačem omítek H707. Pokud je
drolivost vyššího stupně nebo zkouška
tvrdosti neprokázala dostatečnou
pevnost podkladu, poraďte se, prosím,
s realizační firmou, odborným
prodejcem nebo přímo s obchodně
technickým poradcem naší firmy
o dalším postupu.
Penetrace podkladu se provede
vhodným typem podkladního nátěru
z důvodu snížení a sjednocení jeho
savosti.
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Vzhled fasády se oživí vhodným
fasádním nátěrem.

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

ŘEŠENÍ

Úprava podkladu
weberfasádní čisticí prostředek
očistí a oživí starou fasádu,
připraví podklad pro další
úpravu povrchů

Str. 204

Podkladní nátěr

hloubkový zpevňovač omítek
hloubkově zpevňuje staré
omítky, odstraní křídování
povrchu, snižuje nasákavost,
neutralizuje podklad pod
nátěry a omítky

Str. 207

weberpodklad silikon
silikonový podkladní nátěr,
sjednocuje a snižuje savost
podkladu, zvyšuje přídržnost
povrchových úprav, snižuje
riziko barevných odchylek
následné povrchové úpravy

Str. 189

Povrchová úprava
weberton silikon
silikonový fasádní nátěr,
výborné krycí schopnosti,
pružný, široký výběr odstínů,
vysoce vodoodpudivý

Str. 178
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
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Jak renovovat fasádu se starými nátěry?

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV

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

Nesoudržné nátěry a velké vrstvy
nátěrů se nejdříve odstraní
mechanicky.

Vzhled fasády se oživí novým
nátěrem weberton micro V. Lze použít
též fasádní nátěr weberton bio se
zvýšenou odolností proti růstu řas
a plísní, nebo v případě vlasových
trhlin, které by se mohly později
zvětšit fasádní nátěr weberton elastik.

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

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

SPRAŠUJÍCÍ NÁTĚRY – POVRCHOVÁ ÚPRAVA

při renovaci podkladu
Omyté, oškrábané plochy se
přeštukují webersanem 600 jemnou
štukovou omítkou s přídavkem
adhezní emulze H.

Webersan 600 jemná štuková omítka
se zahladí filcovým hladítkem.

při stabilizovaném podkladu
Plochy se staršími pevnými nátěry
je třeba důkladně omýt, nejlépe
tlakovou vodou s přídavkem
fasádního čistícího prostředku.
Fasáda se upraví nátěrem weberton
micro V, weberton bio nebo weberton
elastik včetně provedení systémové
penetrace.
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ŘEŠENÍ

Podklad
weberfasádní čisticí prostředek

adhezní emulze H

očistí a oživí starou fasádu,
připraví podklad pro další
úpravu povrchů

emulze ke zvýšení přilnavosti
omítky, přidání do směsi
zamezí vzniku prasklin ve
štuku, zvyšuje plasticitu směsi

Str. 204
Str. 206

Štuková omítka
odstraňovač starých nátěrů a omítek

webersan 600

odstraňovač nátěrů a omítek
se syntetickým pojivem,
důkladné očištění podkladu,
lehce zpracovatelný, biologicky
odbouratelná směs

jemná štuková omítka, jako
štuk na jádrové sanační a
tepelně izolační omítky, dobrá
vazba na podklad, vysoká
propustnost vodních par

Str. 201

Str. 398

Penetrace
weberpodklad silikon

weberpodklad A

silikonový podkladní nátěr,
sjednocuje a snižuje savost
podkladu, zvyšuje přídržnost
povrchových úprav, snižuje
riziko barevných odchylek
následné povrchové úpravy

akrylátový penetrační nátěr,
sjednocuje a snižuje savost
podkladu, snižuje riziko
barevných odchylek nasledné
povrchové úpravy

Str. 187
Str. 189

Povrchová úprava
weberton micro V
silikonový fasádní nátěr
s výztužnými mikrovlákny pro
překlenutí vlasových trhlin,
propustný pro vodní páry,
vhodný na sanační omítky,
vysoce vodoodpudivý

Str. 177

weberton bio
fasádní nátěr se zvýšenou
odolností proti řasám
a plísním

Str. 179

weberton elastik
elastický fasádní nátěr se
zvýšenou odolností proti
řasám

Str. 175
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Jak renovovat nesoudržné,
opadávající a sprašující
omítky?

PŘÍPRAVA PODKLADU
Poklepem vyhledáme dutá místa,
která je nutno odstranit.

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

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

Nahazování se provádí ostrým
nahozením zednickou lžící na celé
ploše. Je nutné dbát na to, aby
byly veškeré spáry ve zdivu dobře
vyplněny a uzavřeny. Tloušťka
jedné vrstvy max. 25 mm. Při větších
tloušťkách omítky doporučujeme
dvouvrstvé zpracování. Nanášení
druhé vrstvy provádíme na čerstvý,
ale zavadlý podklad.

Podklad dokonale zbavený všech
zbytků malt se mírně navlhčí vodou
a po zavadnutí se provede podkladní
cementový postřik.
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Chybějící místa se doplní jádrovou
omítkou a povrch se latí srovná
do úrovně původní omítky.

Podle zvolené povrchové úpravy
se provede příslušná penetrace,
např. pod probarvené
pastózní omítky (weberpas) weberpas
podkladem UNI v 8-mi základních
odstínech.

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

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

ŘEŠENÍ

Podklad
weberdur klasik RU

webersan 600
jemná štuková omítka, jako
štuk na jádrové sanační a
tepelně izolační omítky, dobrá
vazba na podklad, vysoká
propustnost vodních par

jádrová omítka pro ruční
zpracování,vícevrstvá,
vhodná jako podklad pro
jemné a minerálmí omítky,
pro interier i exterier

Str. 398

Str. 357

Systémová penetrace
weberpodklad silikon
silikonový podkladní nátěr,
sjednocuje a snižuje savost
podkladu, zvyšuje přídržnost
povrchových úprav, snižuje
riziko barevných odchylek
následné povrchové úpravy

Str. 189

weberpas podklad UNI
podkladní nátěr, sjednocuje
a snižuje savost podkladu,
zvyšuje přídržnost
povrchových úprav, snižuje
riziko barevných odchylek
následné povrchové úpravy

Str. 190

weberpodklad A
akrylátový penetrační
nátěr, sjednocuje a snižuje
savost podkladu, snižuje
riziko barevných odchylek
nasledné povrchové
úpravy

Str. 187

Povrchová úprava weber
dle zvoleného typu

Str. 160–174
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
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Jak vytvořit hladkou
omítku na strukturované
staré fasádě?

PŘÍPRAVA PODKLADU
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Příprava podkladu
Oklepem se přesvědčíme, zda fasáda
neobsahuje dutá místa. Následně
provedeme omytí fasády tlakovou vodou.
U viditelně špinavých fasád použijeme
na očištění fasádní čistící prostředek.
Po očištění necháme fasádu řádně
vyschnout.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

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

Penetraci provedeme štětkou nebo
válečkem systémovým podkladním
nátěrem weberpas podklad S.

Jemnou štukovou omítku nanášíme
webersan 600 plastovým hladítkem
na předem mírně zvlhčený podklad
nejlépe záměsovou vodou.

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

Upravení povrchu provedeme
filcovým hladítkem.

Jako finální vrstvu doporučujeme
použít nátěr weberton silikát.
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ŘEŠENÍ

Úprava podkladu
weberfasádní čisticí prostředek
očistí a oživí starou fasádu,
připraví podklad pro další
úpravu povrchů

adhezní emulze H
emulze ke zvýšení přilnavosti
omítky, přidání do směsi
zamezí vzniku prasklin ve
štuku, zvyšuje plasticitu směsi

Str. 204
Str. 206

Štuková omítka
webersan 600
jemná štuková omítka, jako
štuk na jádrové sanační a
tepelně izolační omítky, dobrá
vazba na podklad, vysoká
propustnost vodních par

Str. 398

Podkladní nátěr
weberpas podklad S
silikátový podkladní nátěr,
prodyšný, sjednocuje a snižuje
savost podkladu, zvyšuje
přídržnost povrchových úprav,
snižuje riziko barevných
odchylek následné povrchové
úpravy

Str. 188

Fasádní nátěr
weberton silikát
silikátový fasádní minerální
nátěr, propustný pro vodní
páry vhodný na sanační
omítky, vyztužený mikrovlákny
pro překlenutí vlasových trhlin,
vysoce vodoodpudivý

Str. 180
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Jak renovovat starou

Řešení problému standardním způsobem

břizolitovou omítku?

DIAGNOSTIKA PODKLADU
Poklepem je třeba se ujistit, že
podkladní omítky jsou v celé ploše
spojeny s podkladem.
Odtrhovými zkouškami potvrdit
dostatečnou přídržnost původní
omítky se zdivem.

Provede se omytí fasády tlakovou
vodou.

Přezkoušet pevnost omítky vrypem
šroubováku do povrchové vrstvy
omítky.

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

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

Penetrace podkladu se neprovádí.
Stará břizolitová omítka
s nepohyblivými trhlinami se
celoplošně natáhne tmelem
webertherm min LZS 740. Povrch
tmelu se upraví zubovým hladítkem
do vodorovných vln, do výšky
3 – 4 mm.

Provede se aplikace omítky webertop
v tloušťce 10 – 11 mm.

…a uhladí motýlem.

Po nastříkání se omítka urovná
zubovou latí…

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

Projekt exterier / Fasáda domu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ŘEŠENÍ

Úprava podkladu
weberfasádní čisticí prostředek

hloubkový zpevňovač omítek

očistí a oživí starou fasádu,
připraví podklad pro další
úpravu povrchů

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

Str. 204

Str. 207

Stěrková hmota
webertherm min
lepicí a stěrková hmota,
vynikající, zpracovatelnost,
vysoce pružná

Str. 80

Omítka
weberpral KS
škrábaná omítka pro náročné
reprezentativní fasády, probarvená
minerální suchá omítka, vysoká
pevnost – tvrdá omítka, není
vhodná pro zateplovací systém,
paropropustná, samočistící, zrnitost
2,5 mm

Str. 173

webertop 204 aquaBalance
probarvená škrábaná
střednězrnná minerální
omítka se slídou, vysoká
pevnost – tvrdá omítka,
vhodná pro zateplovací
systém, paropropustná,
samočistící, zrnitost 3 mm

Str. 171
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Jak vytvořit strukturální finální úpravu
a typy struktur?

rýhovaná struktura
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zrnitá struktura (zrno na zrno)
Penetrace se provádí:
1. pod šlechtěné omítky (webermin)
weberpodkladem A ředěným vodou
v poměru 1:5 – 1:8
2. pod probarvené pastózní omítky
(weberpas) weberpas podkladem
UNI v 8-mi základních odstínech,
který se před použitím již neředí.

Penetrace se provádí:
- pod šlechtěné omítky (webermin)
weberpodkladem A ředěným vodou
v poměru 1:5 – 1:8
- pod probarvené pastózní omítky
(weberpas) weberpas podkladem
UNI v 8-mi základních odstínech,
který se před použitím již neředí.

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

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

Rýhovaná struktura se vytváří
plastovým hladítkem:
- u pastózních omítek ihned
po nanesení
- u šlechtěných omítek po mírném
zavadnutí.
Šlechtěné omítky doporučujeme
opatřit fasádním nátěrem
- viz technické listy.

Roztíraná struktura se vytváří
kruhovým pohybem plastového
hladítka:
- u pastózních omítek ihned
po nanesení
- u šlechtěných omítek po mírném
zavadnutí.
Šlechtěné omítky doporučujeme
opatřit fasádním nátěrem
- viz technické listy.

Projekt exterier / Fasáda domu

škrábaná struktura
Škrábaná omítka webertop je
určena pro povrch zateplovacích
systémů, renovace starých břizolitů
a fasády novostaveb. Provádí se bez
penetrace na podklad ze stěrkového
tmele webertherm min LZS 740
(Zateplovací systémy + renovace
břizolitů), upraveného zubovou
stěrkou na horizontální vlny, do výšky
vlny 3 – 4 mm, nebo na zvrásněnou
lehčenou omítku weberdur 132
u novostaveb.

Omítka se ihned po nastříkání stahuje
zubatým hladítkem.

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

Omítka se nanáší strojní omítačkou
nebo ručně zednickou lžící
v tloušťce 10 – 11 mm u zrnitosti 3 mm
a 8 – 10 mm u zrnitosti 1,5 mm.

www.cz.weber
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Jak zhotovit fasádní dekorace s weberpral?

VYTVOŘENÍ ROHOVÝCH KVÁDRŮ POMOCÍ OMÍTKY weberpral
Nárožní kvádry jsou fasádním
dekoračním prvkem.
Své znalosti zhodnotíte správným
postupem a dodržením
technologických pravidel.

Uhlaďte omítku a přidržujte přitom lať
na hraně, aby nedošlo k poškození
nanesené omítky na nároží.

Vyznačte si vnější okraje rohových
kvádrů tak, že si modře nakreslíte
svislou čáru z každé strany nároží,
na němž budete ozdobný pás
vytvářet.

Proveďte rozměření a vyznačení
spár v nanesené omítce. Do čerstvé
omítky provádějte spáry za pomocí
pravítka a ocelové vyřezávací
čepele. Na zaschlé omítce se spáry
značí pomocí pilky. Postupujte vždy
směrem od rohu ke středu kvádru
(z obou stran kvádru), aby nedošlo
k poškození ostré hrany nároží, nebo
hrany kvádru.

Z každé strany nároží si připevněte
dvě vodící latě:
jednu na úroveň modré čáry, která
značí vnější okraj kvádrů druhá
poslouží jako opora pro srovnání
a hlazení omítky. Při provádění
přímo na zdivo použijte vodící latě
o max. tloušťce 30 mm, při aplikaci
na jádrovou omítku nebo beton pak
max. 15 mm.
Na podklad z jádrové omítky nebo
betonu:
před nahazováním hlavní vrstvy
omítky, aplikujte 3 – 4 mm silnou
vrstvu omítky weberpral s přídavkem
Ibofix
Na zděný podklad:
u rohových kvádrů s tloušťkou větší
než 20 mm aplikujte omítku ve dvou
vrstvách.
Srovnejte nanesenou vrstvu omítky
pomocí stahovací latě a tlačte přitom
na dřevěné vodící latě, pak vodící latě
sejměte.
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Odstraňte zbývající vodící latě.

Na kvádrech s většími rozestupy
mezi spárami si vyznačte svislé
spáry a odstraňte omítku pomocí
majzlíku.

Omítku nechte vytvrdnout
a poté obruste povrch kvádrů
karborundovým kamenem nebo
smirkovým plátnem.
Tato konečná povrchová úprava
podtrhne výsledný efekt vaší práce.

dekorační matrice – weber print
čerstvá – zahlazená omítka
weberpral – print

Speciální fasádní profilované matrice umožňují vytváření dekoračních
prvků na fasádě přímo v omítce.

po uhlazení omítky nástřik jemného
kameniva (např. živec) do ještě
čerstvé omítky

cih. nadpraží

klinker

přiložení zvolené profilované matrice
na takto připravenou omítku

vtlačení matrice za pomocí válečků
do povrchu omítky

dřevo

mozaika

hodiny

kámen

Fasádní dekorace,
to je skutečné mistrovství, ukažme to!

sejmutí matrice, možnost vložení
kontrastní omítky do vybraných,
matricí vytlačených, míst
Fasáda získává na atraktivitě – jedinečnosti, neboť každý prvek je
po provedení originálem.

technologická přestávka cca 3 hod.
(závisí na počasí)

seškrábání vybraných míst vzniklé
dekorace

(alternativně může být povrch
omítky ponechán bez škrábání
tak jak vypadá po sejmutí matrice
s vtlačeným kamínkem
– vhodné na rohových a soklových
partiích)

www.cz.weber
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PROVEDENÍ
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Jak vyt vořit různobarevné plochy na fasádě?

V JEDNÉ PLOŠE JE MOŽNO TAKZVANÝM
UKONČENÍM DO PÁSKY VYTVÁŘET…
různobarevné plochy omítek,
přechody různých struktur omítek,

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

Vymezený podklad se napenetruje
systémovou penetrací válečkem
nebo malířskou štětkou.

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

šambrány,

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

přechody různých materiálů.

Vymezený podklad se napenetruje
systémovou penetrací válečkem
nebo malířskou štětkou.

Při použití pásky neodolávající vodě (účinkem vlhkosti dojde ke zvlnění
pásky) je nutno na každou vrstvu nátěru použít opakovaně novou
pásku. Lepící pásku je nutné vždy odstranit ihned po dokončení omítky.
V opačném případě může dojít k trvalé vazbě lepícího filmu s některými
podklady (rámy oken, dveří atp.) a toto je velice těžce odstranitelné bez
poškození podkladu.
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Místo změny odstínu nebo struktury
omítky či nátěru v ploše se zalepí
krepovou páskou.

různobarevné plochy nátěrů,

UPOZORNĚNÍ

152

APLIKACE

Provede se tenkovrstvá omítka
(resp. nátěr) včetně jejího finálního
upravení.
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Jak provádět dekorat ivní úpravy soklů a ploch s weberpas

marmolit, weberpas design sand a weberpas design stone?

Omítka obsahuje vodu, která
musí po realizaci vyschnout. Při
realizaci v nevhodných klimatických
podmínkách (déšť, mlha, vysoká
vlhkost, nízká teplota) může
být proces vysychání výrazně
prodloužen nebo zcela zastaven,
potom hrozí zvýšené riziko
mechanického poškození omítky
nebo i jejího stékání z podkladu.

PODKLAD
Podklady pod dekorativní omítku
weberpas marmolit, weberpas
design sand a weberpas design stone
musí být dostatečně pevné, rovné
a suché, bez prachu, trhlin a volně
oddělitelných částí. Omítky weberpas
marmolit, weberpas design sand
a weberpas design stone nejsou
vhodné na plochy vodorovné,
nepoužívat na plochy pochozí,
neizolované proti vzlínající vlhkosti,
trvale vlhké a na sanační omítkové
systémy.

Při míchání míchadlem pro omítky
může při vyšších otáčkách docházet
k obrušování a lámání zrn kameniva
a tyto jemné podíly po zamíchání
do pojiva nepříznivě působí
na výsledný vzhled omítky.

APLIKACE
Omítka obsahuje mimo jiné speciálně
tříděná mramorová zrna nebo žulová
zrna nebo zrna křemičitého písku.
Proto mohou být jednotlivé výrobní
šarže mírně odlišné. Doporučujeme
použít na ucelenou plochu materiál
pouze ze stejné výrobní šarže nebo
materiál z různých výrobních šarží
před použitím smíchat dohromady.

Při realizace na nedostatečně rovný
podklad mohou vlivem nestejné síly
vrstvy omítky u některých vzorů
vznikat barevně odlišná místa
(tzv. mapy).

Soklová část je z celé fasády nejvíce
zatěžovaná vlhkostí a ušpiněním
(ostřiková voda, prach, špína
z přiléhajícího terénu).
Proto doporučujeme provádět
údržbu povrchu v častějších
intervalech, než je doporučeno pro
fasády – cca po 3 – 5 letech.
Jedná se především o čištění
povrchu, případně s dodatečným
přetřením renovačním nátěrem.

Při realizaci na vodorovné plochy
(nebo šikmé plochy s malým
spádem) je povrch mnohem
více ovlivňován působením vody
na omítku než na svislých plochách.
Může se to projevovat výraznějším
bělením až samotnou degradací
omítky.

ŘEŠENÍ
weberpas podklad UNI MAR
podkladní nátěr,
sjednocuje a snižuje
savost podkladu,
zvyšuje přídržnost
povrchových
úprav, snižuje
riziko barevných
odchylek následné
povrchové úpravy

Str. 190

weberpas marmolit
de
dekorativní
mozaiková omítka
m
s přírodními
m
mramorovými
zr
zrny, odpuzuje
vodu a nečistoty,
vo
ob
obsahuje ochranné
ka
kapsle proti řasám,
velmi prodyšná

Str. 166

weberpas design stone

weberpas design sand

dekorativní
mozaiková omítka se
vzhledem přírodního
kamene, vysoká mechanická odolnost,
omyvatelná a snadno uržovatelná,
citlivá na podmínky
při aplikaci

dekorativní
mozaiková omítka
z křemičitých písků,
vysoká
vodoodpudivost
se samočistícím
efektem, vysoká
pružnost, snadná
aplikace

Str. 168

Str. 167
www.cz.weber
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Jak diagnostikovat
podklad?

Podklad, respektive jeho stav a kvalita zcela zásadně
ovlivňují konečný výsledek omítkových prací
– barevnost, vznik a rozsah trhlin, přídržnost,
pevnost, životnost.

1. SLOŽENÍ OMÍTKY

2. PŘILNAVOST

Jak určit složení stávající povrchové omítky?

Jak zjistit jaká je přilnavost povrchové omítky?
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Organické nátěry lze obvykle změkčit
plamenem hořáku.

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

Rovněž silnější vrstvy organických
omítek změknou po prudším zahřátí
plamenem.

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

Vápenocementové omítky narozdíl
od organických po zahřátí plamenem
nezměknou.

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

5. NASÁKAVOST

Jak určit pevnost omítky?

Jak rozeznáme nasákavou podkladní omítku od nenasákavé?
Tvrdost se zjistí pootočením
šroubováku vraženého do omítky.

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

Pokud šroubovák nelze vrazit
do povrchu je omítka dostatečně
pevná.

Pokud voda v krůpějích stéká,
podkladní omítka není nasákavá.

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

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

4. ÚNOSNOST

6. ČIŠTĚNÍ POVRCHU

Jak překontrolovat únosnost omítek?

Jak čistit povrch omítek?

Projekt exterier / Fasáda domu

3. PEVNOST

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

Volné nečistoty lze odstranit
koštětem nebo kartáčem.

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

Hrubé nečistoty se odstraňují
vysokotlakým omytím s přidáním
fasádního čistícího prostředku E 709.

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

Po omytí vysokotlakým zařízením
je třeba nechat povrch oschnout.

www.cz.weber
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PASTOVITÉ OMÍTKY
weberpas aquaBalance

weberpas marmolit

CHYTRÁ OMÍTKA REGULUJÍCÍ VLHKOST
NA SVÉM POVRCHU

DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA
S PŘÍRODNÍMI MRAMOROVÝMI ZRNY

- stále suchá a čistá
- živé a neblednoucí barvy
- s vlákny – pevná a odolná
- přirozená ochrana proti řasám a plísním
bez biocidů

- odpuzuje vodu a nečistoty
- obsahuje ochranné kapsle proti řasám
- velmi prodyšná

Str. 164

weberpas extraClean active
CHYTRÁ OMÍTKA S FOTOKATALYTICKÝM
EFEKTEM
- stále suchá a čistá
- samočistící povrch
- fotokatalitický efekt
- velmi prodyšná

Přehled / Fasáda domu

MOZAIKOVÉ OMÍTKY

Str. 161

weberpas extraClean
CHYTRÁ SAMOČISTÍCÍ OMÍTKA
- odpuzuje vodu a nečistoty
- obsahuje ochranné kapsle proti řasám
- velmi prodyšná

Str. 166

weberpas design sand
DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA
Z KŘEMIČITÝCH PÍSKŮ
- vysoká vodoodpudivost se samočistícím efektem
- vysoká pružnost
- snadná aplikace

Str. 167

weberpas design stone
DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA
SE VZHLEDEM PŘÍRODNÍHO KAMENE
- vysoká mechanická odolnost
- omyvatelná a snadno udržovatelná
- citlivá na podmínky při aplikaci

Str. 168

Str. 162

weberpas silikon
SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ
OMÍTKA
- vysoká vodoodpudivost se samočistícím efektem
- vysoká pružnost
- snadná aplikace

Str. 163

weberpas silikát
SILIKÁTOVÁ TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ
OMÍTKA
- prodyšná
- přirozená odolnost vůči růstu řas na povrchu
- mechanicky odolná

Str. 164

weberpas akrylát
AKRYLÁTOVÁ TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ
OMÍTKA
- ekonomické řešení
- snadná aplikace
- široký výběr barev a struktur

Str. 165

SUCHÉ MINERÁLNÍ OMÍTKOVÉ SMĚSI
weberstar 223 aquaBalance
SUCHÁ MINERÁLNÍ OMÍTKA
- přírodní materiál
- propustný pro vodní páru
- levné řešení fasády
- pracnější provádění ve srovnání s pastovitými
omítkami

Str. 169

webermin zrnitý/rýhovaný
SUCHÁ MINERÁLNÍ OMÍTKA
- přírodní materiál
- levné řešení povrchové úpravy
- pracnější provádění ve srovnání s pastovitými
omítkami
- prodyšná

Str. 170

webertop 204 aquaBalance
PROBARVENÁ ŠKRÁBANÁ MINERÁLNÍ
OMÍTKA SE SLÍDOU
- vysoká pevnost – tvrdá omítka
- vhodný pro zateplovací systém
- paropropustná
- samočistící

Str. 171
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webertop 200 aquaBalance
PROBARVENÁ ŠKRÁBANÁ MINERÁLNÍ
OMÍTKA SE SLÍDOU
- vysoká pevnost – tvrdá omítka
- vhodný pro zateplovací systém
- paropropustný
- samočistící

weberton silikon
SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR
- výborné krycí schopnosti
- pružný
- široký výběr odstínů
- vysoce vodoodpudivý

Str. 178
Str. 172

weberton bio
weberpral KS
MINERÁLNÍ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA
PRO NÁROČNÉ REPREZENTATIVNÍ FASÁDY
- vysoká pevnost – tvrdá omítka
- není vhodná pro zateplovací systém
- paropropustná
- samočistící

SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ PROTI ŘASÁM A PLÍSNÍM
- vysoká odolnost proti mikroorganizmům
- vodoodpudivý
- výborné krycí schopnosti
- široký výběr odstínů

Str. 179
Str. 173

weberton silikát
STĚRKOVÁ OMÍTKA
- ideální hladký povrch
- možnost překrytí drobných nepohyblivých trhlin
- na savé i nesavé podklady

Str. 174

FASÁDNÍ MINERÁLNÍ NÁTĚR
- propustný pro vodní páry
- vhodný na sanační omítky
- výborné krycí schopnosti
- odolný proti biotickému napadení

Přehled / Fasáda domu

EXTRA

Str. 180

weberton akrylát

FASÁDNÍ NÁTĚRY
weberton elastik
ELASTICKÝ FASÁDNÍ NÁTĚR SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ PROTI ŘASÁM A PLÍSNÍM
- vysoce elastický nátěr se schopností
přemosťování trhlin do 0,5 mm
- dvojité molekulární síťování - pružnost, nízká
špinivost
- vysoce kryvý

Str. 175

weberton extraClean active
FASÁDNÍ NÁTĚR S FOTOKATALYTICKÝM
EFEKTEM
- samočistící
- odolný proti růstu mikroorganismů
- fotokatalytický efekt
- dlouhodobě čistý povrch

Str. 176

weberton micro V
SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VÝZTUŽNÝMI
MIKROVLÁKNY
- propustný pro vodní páry
- vhodný na sanační omítky
- vyztužený mikrovlákny pro překlenutí vlasových
trhlin
- vysoce vodoodpudivý

Str. 177

FASÁDNÍ AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR
- odolný vůči povětrnostnímvlivům
- výborné krycí schopnosti
- jednoduše zpracovatelný
- široký výběr barevných odstínů

Str. 181

weberton aquaBalance
FASÁDNÍ NÁTĚR K PŘETÍRÁNÍ OMÍTEK
weberpas aquaBalance A weberpas topDry
- propustný pro vodní páry
- regulace vlhkosti na povrchu
- pružný
- široký výběr odstínů

Str. 182

weberton metallic
METALICKÝ FASÁDNÍ NÁTĚR
- výběr ze 16 metalických odstínů
- odolný vůči UV záření
- vodoodpudivý

Str. 183

weberton marmolit
RENOVAČNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR PRO OMÍTKU
weberpas marmolit
- renovace povrchů omítky weberpas marmolit
- vytváří souvislou transparentní vrstvu na povrchu
omítky

Str. 184
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ANTIGRAFFITI SYSTÉM

weberpas podklad UNI
weberpas podklad BRICK

weberantigraffiti nátěr
PERMANENTNÍ NÁTĚR
POD weberantigraffiti nátěr
- až 100 cyklů odstarnění graffiti
- odstranění graffiti pouze vodou
- ošetřený povrch je chráněn vůči sprejovým
barvám, fixům, inkoustu, ptačím výkalům,
kyselým dešťům, vlhkosti, samolepkám a lepidlům

Str. 185

weberantigraffiti podklad
PODKLADNÍ NÁTĚR PRO PREVENTIVNÍ
OCHRANU PŘED GRAFFITI

Přehled / Fasáda domu

- stabilizuje podklad
- izoluje ochranný ochranný nátěr od podkladu
- zamezuje vzniku tzv. „mokrého vzhledu“

Str. 186

PODKLADNÍ NÁTĚRY
weberpodklad A
PENETRAČNÍ NÁTĚR
- sjednocuje a snižuje savost podkladu
- zvyšuje přidržnost povrchovych úprav
- prodlužuje zpracovatelnost povrchové uprávy
- snižuje riziko barevných odchylek povrchové
úpravy

Str. 187

weberpas podklad S

weberpas podklad UNI MAR
PODKLADNÍ NÁTĚR
- sjednocuje a snižuje savost podkladu
- zvyšuje přídržnost povrchových úprav
- barevně předpřipraví podklad, zvláště pro
rýhované struktury
- snižuje riziko barevných odchylek povrchové
úpravy

Str. 190

DESIGNOVÉ HMOTY A PRVKY
weberpas silikon brick
SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ
OMÍTKA K VYTVÁŘENÍ IMITACE CIHELNÉHO
ZDIVA
- jemnozrnná omítka pro vytváření imitace režného
cihelného zdiva
- vysoká vodoodpudivost
- snadná aplikace

Str. 191

weberpas silikon concrete
weberpas silikon concrete finish
SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ
OMÍTKA SE VZHLEDEM MONOLITICKÉHO
BETONU
- jemnozrnná omítka pro vytvoření textury betonu
- povrch omítky může být hlazený, broušený nebo
kletovaný
- vysoká vodoodpudivost

Str. 192

SILIKÁTOVÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
- prodyšný
- sjednocuje a snižuje savost podkladu
- zvyšuje přídržnost povrchových úprav
- snižuje riziko barevných odchylek povrchové
úpravy

Str. 188

weberpodklad silikon
SILIKONOVÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
- sjednocuje a snižuje savost podkladu
- zvyšuje přídržnost povrchových úprav
- snižuje riziko barevných odchylek povrchové
úpravy

weberpas silikon wood
PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA
VYTVÁŘEJÍCÍ IMITACI TEXTURY DŘEVA
NA FASÁDĚ
- velmi jemnozrnná omítka pro vytváření imitace
textury dřeva na fasádě
- možno použít i pro vytvoření hladkých ploch
na fasádě
- vysoká vodoodpudivost

Str. 193

weberton lazur
DEKORATIVNÍ NÁTĚR SE SNÍŽENOU KRYVOSTÍ

Str. 189

- dekorativní nátěr pro barevné zvýraznění kresby
dřeva při imitaci dřevěného povrchu omítkou
weberpas silikon wood

Str. 194
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weberodstraňovač uhličitanových výkvětů
PROSTŘEDEK K ODSTRAŇOVÁNÍ VÝKVĚTŮ
Z FASÁDY

- jemnozrnná omítka určená pro úpravu povrchu
kartáčováním
- tahy kartáče vytvoří na omítce množství
rovnoběžných rýh
- vysoká vodoodpudivost povrchu omítky

- rychlé odstranění minerálních, uhličitanových
výkvětů
- vhodné na tenkovrstvé omítky

Str. 195

weberpas silikon form
SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ
OMÍTKA K VYTVÁŘENÍ PLASTICKÝCH
DEKORACÍ NA FASÁDĚ
- jemnozrnná omítka pro vytvoření plastických
povrchů na fasádě
- finální barevné ztvárnění lze vytvořit fasádním
nátěrem weberton lazur
- vysoká vodoodpudivost povrchu omítky

Str. 196

weberpas granit
weberpas sandstone
DEKORATIVNÍ PASTOVITÁ OMÍTKA
K VYTVOŘENÍ IMITACE KAMENNÉHO ZDIVA
- jemnozrnná omítka pro vytváření imitace režného
kamenného zdiva na fasádě
- vysoká vodoodpudivost
- snadná aplikace

Str. 197

weberflitr

Str. 202

weberimpregnace
PROSTŘEDEK K IMPREGNACI A OCHRANĚ
FASÁDY
- hydrofobizace soklových částí staveb
- vhodné pro omítku weberpas marmolit
- vytvoří samočistící povrch
- vysoká paropropustnost

Str. 203

weberfasádní čisticí prostředek
- očistí a oživí starou fasádu
- připraví podklad pro další úpravu povrchů
- velmi účinný

Str. 203

Přehled / Fasáda domu

weberpas silikon brush
SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ
OMÍTKA SPECIFICKÉ KARTÁČOVANÉ TEXTURY

urychlovač
PRO weberpas akrylát, weberpas silikon,
weberpas aquaBalance
- umožňuje práci při nízkých teplotách
- jednoduché použití

Str. 205

adhezní emulze H

TŘPYTKY K OKRÁŠLENÍ OMÍTKY

EMULZE KE ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI OMÍTKY

- vytváří třpytivý vzhled fasády
- černá a zelená varianta
- nanáší se stříkáním do čerstvé omítky

- zvyšuje přilnavost
- přidání do směsi zamezí vzniku prasklin ve štuku
- zvyšuje plasticitu směsi

Str. 198

DOPLŇKOVÉ FASÁDNÍ MATERIÁLY
odstraňovač řas, mechů a lišejníků
- ošetřuje napadené omítky
- odstraní nežádoucí mikroorganizmy
- jednoduché zpracování

Str. 206

hloubkový zpevňovač omítek
ZPEVŇUJE STARÉ OMÍTKY
- hloubkově zpevňuje staré omítky
- odstraní křídování povrchu
- snižuje nasákavost
- neutralizuje podklad pod nátěry a omítky

Str. 207

Str. 200

odstraňovač starých nátěrů a omítek
ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ A OMÍTEK SE
SYNTETICKÝM POJIVEM
- důkladné očištění podkladu
- lehce zpracovatelný
- šetrný k životnímu prostředí
- biologicky odbouratelná směs

Str. 201
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pas aquaBalance
Chytrá omítka regulující vlhkost na svém povrchu
K barevnému ztvárnění a vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření
nových tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích.

stále suchá a čistá
živé a neblednoucí barvy

Povrch omítky weberpas aquaBalance dokáže regulovat vlhkost, která vzniká vlivem ochlazování vnějšího souvrství zateplovacích systémů v nočních
hodinách, proto dochází ke kondenzaci vody na povrchu, která vytváří živnou půdu pro růst nevzhledných řas. Po zvlhčení deštěm nebo rosou se
znatelně rychleji vysouší, protože několikanásobně zvětšuje aktivní odpařovací plochu každé kapky vody. Nejjemnější kapilární póry navíc na přechodnou dobu přijímají přebytečnou vlhkost a při klesající vlhkosti ji ihned
vrací zpátky do atmosféry. Fasáda si po dlouhou dobu zachovává hezký
vzhled s živými barvami.

s vlákny – pevná a odolná

Pro připadne opravy použijte natěr weberton aquaBalance.

přirozená ochrana proti řasám
a plísním bez biocidů

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI v odpovídajícím odstínu.
S použitím urychlovače lze omítku aplikovat při nízkých teplotách.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.
Omítku zrnitosti 1 mm doporučujeme používat pouze na malé plochy jako
jsou ostění, šambrány apod.

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Ruční i strojní aplikace

Číslo výrobku
OP8XXX*
Balení
25 kg

Technický list / Fasáda domu

Odstíny
vzorník
webercolorline

2016

* XXX – dle zrnitosti,
viz tabulka

2013 a pozdější
edice
Na vyžádání
ize vytvořit
individuální
odstíny.

Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Název
pas aquaBalance
zrnitý 0,5 mm
zrnitý 1,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
pas aquaBalance
rýhovaný 2,0 mm
rýhovaný 3,0 mm

www.cz.weber

Číslo výrobku

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

OP805Z + č odstínu
OP810Z + č. odstínu
OP815Z + č. odstínu
OP820Z + č. odstínu
OP830Z + č. odstínu

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

OP820R + č. odstínu
OP830R + č. odstínu

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

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI

kompletní
dokumentace
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Spotřeba

NPU 700

navrhni si fasádu

jak omítka funguje

pas extraClean active
Chytrá omítka s fotokatalytickým efektem
Jednoduše zpracovatelná tenkovrstvá probarvená pastovitá omítka s fotokatalytickým efektem. Připravená k přímému použití se systémovou
penetrací. Díky modifikovanému silikátovému pojivu má omítka weberpas
extraClean active vlastnosti blízké silikátové omítce, není však tak citlivá
na klimatické podmínky při zpracování a zrání.
Unikátní receptura omítky weberpas extraClean active s fotokatalytickým
efektem zajišťuje dlouhodobou čistotu povrchu omítky a vysoký stupeň
ochrany omítky proti růstu mikroorganismů. Přispívá také k lepšímu životnímu prostředí tím, že na povrchu omítky dochází k reakci, která rozkládá
zplodiny a sloučeniny škodící lidskému zdraví obsažené v ovzduší.
Disponuje environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD
Vhodná do každého prostředí, zejména však do center měst, lokalit se
zhoršeným ovzduším a tam kde je hustá doprava.
Uvedené vlastnosti zajistí nízké budoucí náklady na případnou údržbu
a čištění. Pro případné opravy použijte nátěr weberton extraClean active.

samočistící povrch
fotokatalitický efekt
velmi prodyšná

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI v odpovídajícím odstínu nebo weberpas podklad S.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Omítku zrnitosti 1 mm doporučujeme používat pouze na malé plochy jako jsou ostění, šambrány apod.
Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Ruční i strojní aplikace

Číslo výrobku
OP9XXX*

Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotřeba

Číslo výrobku

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

OP905Z + č odstínu
OP910Z + č. odstínu
OP915Z + č. odstínu
OP920Z + č. odstínu
OP930Z + č. odstínu

2,5 kg/m2

OP920R + č. odstínu

Balení
25 kg
Odstíny

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

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI

NPU 700

2019

* XXX – dle zrnitosti,
viz tabulka

kompletní
dokumentace

navrhni si fasádu

vzorník
webercolorline 2013
a pozdější edice,
kromě odstínů
označených
exclusive.
Na vyžádání lze
vytvořit individuální
odstíny.

vzorník
webercolorline
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Název
pas extraClean active
zrnitý 0,5 mm
zrnitý 1,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
pas extraClean active
rýhovaný 2,0 mm

pas extraClean
Chytrá samočistící omítka

odpuzuje vodu a nečistoty
obsahuje ochranné kapsle
proti řasám
velmi prodyšná

Jednoduše zpracovatelná tenkovrstvá probarvená pastovitá omítka
s progresivním samočisticím efektem. Připravená k přímému použití se
systémovou penetrací. Spojuje všechny výhody silikonových i silikátových
pastovitých omítek. Využitím unikátních vlastností nanočástic se všechny nejdůležitější vlastnosti obou omítek umocňují.
K barevnému ztvárnění a vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření
nových, tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je vhodná pro použití v exteriéru i interiéru a pro
povrchové úpravy sanačních omítek a systémů na vlhké zdivo. Omítka je
vhodná na vápenocementové, cementové a polymercementové malty,
omítky a základní vrstvy zateplovacích systémů (ETICS). Použitím samočisticí omítky weberpas extraClean se výrazně prodlužuje životnost fasády
a podstatně snižují náklady na její údržbu. Díky velmi malému podílu organických částic obsažených v omítce, vzniká na povrchu omítky vlivem
proudění vzduchu jen nepatrný elektrostatický náboj a prach z ovzduší
na povrchu omítky neulpívá. Omítka je zároveň hydrofobní. Tím zůstává
na povrchu fasády minimum vody, která utváří dobré živné podmínky
pro mikroorganismy, růstu mikroorganismů zabraňuje i velmi malý podíl
organických částí. Díky těmto vlastnostem zůstává povrch omítky čistý
a objekt je dlouhá léta v původních jasných barvách.
Disponuje environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD
Vhodná do každého prostředí, zejména však do prašných lokalit, v blízkosti nezpevněných cest, tam kde se očekává další výstavba.
Pro případné opravy použijte nátěr weberton extraClean active.

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI v odpovídajícím odstínu nebo weberpas podklad S.

Číslo výrobku
OP7XXX*

Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Omítku zrnitosti 1 mm doporučujeme používat pouze na malé plochy jako jsou ostění, šambrány apod.
Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.

Balení
25 kg

Ruční i strojní aplikace
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Technický list / Fasáda domu

Odstíny

* XXX – dle zrnitosti,
viz tabulka

vzorník
webercolorline 2013
a pozdější edice,
kromě odstínů
označených
exclusive.
Na vyžádání lze
vytvořit individuální
odstíny.

Název
pas extraClean
zrnitý 1,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
pas extraClean
rýhovaný 2,0 mm
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Číslo výrobku

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

OP710Z + č. odstínu
OP715Z + č. odstínu
OP720Z + č. odstínu
OP730Z + č. odstínu

2,5 kg/m2

OP720R + č. odstínu

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

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI
weberpas podklad S

kompletní
dokumentace

162

Spotřeba

NPU 700
NPS

navrhni si fasádu

vzorník
webercolorline

pas silikon
Silikonová tenkovrstvá pastovitá omítka
Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi připravená k přímému použití se systémovou penetrací.
K barevnému ztvárnění a vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření
nových tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Omítka je probarvitelná i v sytých odstínech. Je méně
citlivá na klimatické podmínky při aplikaci.
Disponuje environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD
S použitím urychlovače lze omítku aplikovat při nízkých teplotách.

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI v odpovídajícím odstínu.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Omítku zrnitosti 1 mm doporučujeme používat pouze na malé plochy jako jsou ostění, šambrány apod.
Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.

vysoká vodoodpudivost
se samočistícím efektem
vysoká pružnost
snadná aplikace

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Ruční i strojní aplikace
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Název

weberpas silikon
zrnitý 1,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weberpas silikon
rýhovaný 2,0 mm
rýhovaný 3,0 mm

Spotřeba

Číslo výrobku

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

OP310Z + č. odstínu
OP315Z + č. odstínu
OP320Z + č. odstínu
OP330Z + č. odstínu

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

OP320R + č. odstínu
OP330R + č. odstínu

Číslo výrobku
OP3XXX*
Balení
25 kg

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

Odstíny
vzorník
webercolorline

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI

NPU 700

* XXX – dle zrnitosti,
viz tabulka

kompletní
dokumentace

navrhni si fasádu

2013 a pozdější
edice
Na vyžádání
ize vytvořit
individuální
odstíny.
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vzorník
webercolorline
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pas silikát
Silikátová tenkovrstvá pastovitá omítka
Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka obsahující draselné vodní sklo připravená k přímému použití se systémovou penetrací.
K barevnému ztvárnění a vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření
nových tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru a pro povrchové úpravy sanačních omítek a systémů na vlhké zdivo.

prodyšná

Disponuje environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD

přirozená odolnost vůči růstu
řas na povrchu

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad S nebo weberpas podklad UNI.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže.
Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.

mechanicky odolná

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Ruční i strojní aplikace
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Název

Číslo výrobku
OP2XXX*

weberpas silikát
zrnitý 1,0 mm
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm
weberpas silikát
rýhovaný 2,0 mm

Spotřeba

Číslo výrobku

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

OP210Z + č. odstínu
OP215Z + č. odstínu
OP220Z + č. odstínu
OP230Z + č. odstínu

2,7 kg/m2

OP220R + č. odstínu

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

Balení
25 kg
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Odstíny

* XXX – dle zrnitosti,
viz tabulka

Systémové výrobky
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Číslo výrobku

weberpas podklad UNI
weberpas podklad S

navrhni si fasádu

vzorník
webercolorline

weberpas akrylát

NEW

Akrylátová tenkovrstvá pastovitá omítka
Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo připravená k přímému použití se systémovou penetrací.
K barevnému ztvárnění a vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření
nových tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích.
Disponuje environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD
S použitím urychlovače lze omítku aplikovat při nízkých teplotách.

ekonomické řešení

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI v odpovídajícím odstínu.

snadná aplikace

Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Omítku zrnitosti 1 mm doporučujeme používat pouze na malé plochy jako jsou ostění, šambrány apod.
Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.

široký výběr barev a struktur

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Ruční i strojní aplikace
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotřeba

Číslo výrobku

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

OP110Z + č. odstínu
OP115Z + č. odstínu
OP120Z + č. odstínu

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

OP120R + č. odstínu
OP130R + č. odstínu

Číslo výrobku
OP1 XXX*
Balení
25 kg

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

Systémové výrobky

Odstíny
vzorník
webercolorline

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI

NPU 700

* XXX – dle
zrnitosti, viz tabulka

kompletní
dokumentace

navrhni si fasádu
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edice
Na vyžádání
ize vytvořit
individuální
odstíny.
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pas marmolit
Dekorativní mozaiková omítka s přírodními mramorovými zrny

vysoká mechanická odolnost
omyvatelná a snadno
udržovatelná

Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo
a mramorová přírodní zrna připravená k přímému použití se systémovou
penetrací.
K vytvoření povrchových úprav stěn ve vnějším i vnitřním prostředí,
zvláště vhodná na soklové části, portály, pilíře a sloupy i na soklové části
vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. Není vhodná na plochy vodorovné, nepoužívat na plochy pochozí, plochy neizolované proti
vzlínající vlhkosti, plochy trvale vlhké a na sanační omítkové systémy.

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI MAR v odpovídajícím odstínu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Neaplikovat na vlhký podklad!
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

citlivá na podmínky při aplikaci
Název
pas marmolit
jemnozrnný
střednězrnný
vzory 0037, 0038, 0049, 0076, 0077,
M091, M092, G04, G05, G06
hrubozrnný

Spotřeba

Číslo výrobku

3,5 kg/m2
6 kg/m2

MAR1 + č. vzoru
MAR2 + č. vzoru

4,5 kg/m2

MAR2 + č. vzoru

9,5 kg/m2

MAR3 + č. vzoru

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

Číslo výrobku
viz. tabulka

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI MAR

NPU 700 MAR

Balení
20 kg
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vzorník weberpas
marmolit

pas design sand
Dekorativní mozaiková omítka z křemičitých písků
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo
a barvená zrna připravená k přímému použití se systémovou penetrací.
K vytvoření povrchových úprav stěn ve vnějším i vnitřním prostředí,
zvláště vhodná na soklové části, portály, pilíře a sloupy i na soklové části
vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. Není vhodná na plochy vodorovné, nepoužívat na plochy pochozí, plochy neizolované proti
vzlínající vlhkosti, plochy trvale vlhké a na sanační omítkové systémy.

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI MAR v odpovídajícím odstínu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Neaplikovat na vlhký podklad!

vysoká vodoodpudivost se
samočistícím efektem
vysoká pružnost

Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Vytvořte si vlastní vzor s aplikací weberpas mixer:

snadná aplikace

4 kg/m2
Uvedená spotřeba je orientační a může se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI MAR

NPU 700 MAR

Číslo výrobku
DE SA + kód vzoru
Balení
20 kg

plus možnost
vytvoření
vlastního vzoru*
* (pouze u vybraných prodejců)

kompletní
dokumentace

navrhni si fasádu

vzorník weberpas
design sand
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Odstíny
12 vzorů
dle vzorkovnice,

weberpas design stone
Dekorativní mozaiková omítka se vzhledem přírodního kamene
Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo
a připravená k přímému použití se systémovou penetrací.

vysoká mechanická odolnost
omyvatelná a snadno
udržovatelná

K vytvoření povrchových úprav stěn ve vnějším i vnitřním prostředí,
zvláště vhodná na soklové části, portály, pilíře a sloupy i na soklové části
vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. Není vhodná na plochy vodorovné, nepoužívat na plochy pochozí, plochy neizolované proti
vzlínající vlhkosti, plochy trvale vlhké a na sanační omítkové systémy.

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI MAR v odpovídajícím odstínu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Neaplikovat na vlhký podklad!
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

citlivá na podmínky při aplikaci

3 kg/m2
Uvedená spotřeba je orientační a může se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI MAR

NPU 700 MAR

Číslo výrobku
DE ST + kód vzoru
Balení
20 kg
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Odstíny
12 vzorů
dle vzorkovnice

kompletní
dokumentace
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vzorník weberpas
design stone

star 223 aquaBalance
Suchá minerální omítka
Jednoduše zpracovatelná tenkovrstvá omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu připravená v suchém stavu pro rozmíchání s vodou.
K vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření nových tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je
vhodná pro použití do exteriéru i interiéru.

přírodní materiál
K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI v bílém odstínu.

propustný pro vodní páru

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Barevné ztvárnění lze provést fasádním nátěrem weberton aquaBalance.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Název

Spotřeba

Číslo výrobku

weberstar 223 aquaBalance
zrnitý 1,5 mm
zrnitý 2,0 mm
zrnitý 3,0 mm

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

OMWS 22315 25
OMWS 22320 25
OMWS 22330 25

levné řešení fasády
pracnější provádění
ve srovnání s pastovitými
omítkami

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

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI
weberpodklad A

NPU 700
NPA 100

Číslo výrobku
viz tabulka
Balení
25 kg

kompletní
dokumentace

navrhni si fasádu
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min zrnitý

min rýhovaný

Suchá minerální omítka
Jednoduše zpracovatelná tenkovrstvá omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu připravená v suchém stavu pro rozmíchání s vodou.
K vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření nových tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je
vhodná pro použití do exteriéru i interiéru.

přírodní materiál
levné řešení povrchové úpravy
pracnější provádění
ve srovnání s pastovitými
omítkami
prodyšná

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI v bílém odstínu.
Barevné ztvárnění omítky lze provést fasádním nátěrem weberton silikon.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Název

Spotřeba

Číslo výrobku

min zrnitý 1,0 mm
min rýhovaný 2,0 mm

1,8 kg/m2
2,7 kg/m2

OM110Z + č. odstínu
OM120R + č. odstínu

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

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI
weberpodklad A

NPU 700
NPA 100

Číslo výrobku
viz. tabulka
Balení
25 kg
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Odstíny
BI00 – bílá

kompletní
dokumentace
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top 204 aquaBalance
Probarvená škrábaná minerální omítka se slídou
Omítka je určena k úpravě povrchu tradičních jádrových omítek, kontaktních zateplovacích systémů, rekonstrukcí starých břizolitů.
Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční a strojní zpracování.

Podkladem je především vhodně upravená, pevná a suchá základní vrstva
zateplovacího systému, homogenní jádrová omítka, vhodně upravený suchý a soudržný starý břizolit.

vysoká pevnost – tvrdá omítka

Při aplikaci na jádrovou omítku je nutné podklad zvlhčit. Při aplikaci na tmel
se podklad nevlhčí.

vhodný pro zateplovací systém

Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Zpracování omítky vyžaduje praktické zkušenosti s prováděním břízolitů.
Pro zpracování omítky je nutné speciální nářadí.

Název

webertop 204 (3 mm)
na jádrovou omítku
na ETICS
webertop 203 (1,5 mm)
na jádrovou omítku

Spotřeba

Číslo výrobku

22 kg/m2
24 kg/m2

OMME + č. odstínu

16 kg/m2

OMMEF + č. odstínu

paropropustná
samočistící

10–11
mm

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

Systémové výrobky

Číslo výrobku

webertherm min – lepicí a stěrková hmota

LZS 740

Číslo výrobku
viz tabulka
Balení
30 kg

kompletní
dokumentace

navrhni si fasádu
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Odstíny
145 odstínů
barev dle
vzorníku
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vzorník
webertop
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top 200 aquaBalance
Probarvená škrábaná minerální omítka se slídou
Omítka je určena k úpravě povrchu tradičních jádrových omítek, kontaktních zateplovacích systémů, rekonstrukcí starých břizolitů.
Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční a strojní zpracování.

vysoká pevnost – tvrdá omítka

Podkladem je především vhodně upravená, pevná a suchá základní vrstva
zateplovacího systému, homogenní jádrová omítka, vhodně upravený
suchý a soudržný starý břizolit.

vhodný pro zateplovací systém

Při aplikaci na jádrovou omítku je nutné podklad zvlhčit. Při aplikaci na tmel
se podklad nevlhčí.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé
výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.

paropropustný

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Zpracování omítky vyžaduje praktické zkušenosti s prováděním břízolitů. Pro zpracování omítky je nutné speciální nářadí.

samočistící

webertop 200 aquabalance (4 mm): 25 kg/m2
webertop 200 aquabalance (1 mm): 15 kg/m2

10–11
mm

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

Systémové výrobky

Číslo výrobku

webertherm min – lepicí a stěrková hmota
weberdur 132

LZS 740
MVCO 132

Číslo výrobku
OMMD + č. odstínu
Balení
30 kg
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145 odstínů
barev dle
vzorníku
webertop

kompletní
dokumentace
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vzorník
webertop

pral KS
Minerální škrábaná omítka pro náročné reprezentativní fasády
Omítka je určena k úpravě povrchu fasád dekoračně bohatých, členitých
a s reprezentativním vzhledem.
Omítka se může nanášet přímo na rovné, homogenní cihelné nebo betonové zdivo, jakož i na upravený podklad (starý břizolit, jádrová omítka, atp.)
Omítka je vhodná na následující podklady – cihelné zdivo, betonové zdivo,
monolitický beton, smíšené zdivo, kamenné zdivo, starý břizolit, jádrová
omítka. Ostatní podklady je nutno konzultovat.

vysoká pevnost – tvrdá omítka

Omítka se nanáší na jádrovou omítku bez penetrace.

není vhodná pro zateplovací
systém

Zpracování vyžaduje zkušenosti s břízolitovými omítkami.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Pro zpracování omítky je nutné speciální nářadí

paropropustná

1,6 kg/m2/1 mm

samočistící

6-7 l/30 kg pytel
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

10 mm

Číslo výrobku
MVCO132

weberdur 132

Číslo výrobku
OMM + č. odstínu

Odstíny
144 barevných
odstínů, dle
francouzské
vzorkovnice
Collection A + B

kompletní
dokumentace

navrhni si fasádu
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Balení
30 kg

EXTRA
Stěrková omítka
Stěrková omítka slouží k vyrovnání a vyhlazení nerovností a k uzavření nepohyblivých trhlineka puklin. Speciální použití špachtlovací omítky EXTRA
spočívá v přípravě podkladů pro renovace a nátěry Weber. Velmi vhodná
pro renovaci štukatur jako modelová hmota.
Suchá, vysprávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzn ími přísadami.

ideální hladký povrch
Povrch se před nanášením stěrkové omítky nepenetruje. Nanáší se
na suchý připravený podklad.

možnost překrytí drobných
nepohyblivých trhlin

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

na savé i nesavé podklady

cca 1 kg/m2

5,5 l/25 kg pytel (0,4 – 0,5 l/2 kg pytel)
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Číslo výrobku
M742
Balení
25 kg
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ton elastik
Elastický fasádní nátěr se zvýšenou odolností proti řasám a plísním
Elastický fasádní nátěr obsahující organické pojivo silikonovou disperzi,
připravený k přímému použití, se systémovou penetrací
Univerzálně použitelný fasádní nátěr určený k barevnému ztvárnění
nových fasád, ale i při jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Nátěr je schopen přemosťovat trhliny v podkladu do šířky 0,5 mm.
Nátěr ve své struktuře disponuje novou technologií dvojitého molekulárního síťování, která zajistí maximální elasticitu a velmi nízkou špinavost.
Technologie AMME (Advanced Micro Matrix Embedding) zajišťuje vysokou
odolnost vůči řasám a plísním. Je vhodný také k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných a voděodolných nátěrů nebo tradičních omítek včetně minerálních omítek břízolitového typu.
Vhodný pro renovaci fasád.

K penetraci podkladu se používá podkladní nátěr weberpodklad A.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže.
Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.

vysoce elastický nátěr se
schopností přemosťování trhlin
odolný proti růstu řas a plísní
dvojité molekulární síťování pružnost, nízká špinivost
vysoce kryvý

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

na hladký povrch: 0,40 kg/m2
na hrubý povrch: 0,65 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpodklad A

NPA 100

Číslo výrobku
NFELA + č. odstínu
Balení
5 kg, 25 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline
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weberton extraClean active
Fasádní nátěr s fotokatalytickým efektem
Fasádní nátěr s fotokatalytickým efektem obsahující modifikované silikátové pojivo. Je připravený k přímému použití se systémovou penetrací. Díky
použitému pojivu má nátěr vlastnosti blízké silikátovému nátěru. Unikátní
receptura nátěru weberton extraClean active s fotokatalytickým efektem
zajišťuje dlouhodobou čistotu povrchu a vysoký stupeň ochrany proti
růstu mikroorganismů.

samočistící
odolný proti růstu
mikroorganismů
fotokatalytický efekt
dlouhodobě čistý povrch

Nátěr je určen k přetírání nebo případnému dalšímu barevnému ztvárnění
omítky weberpas extraClean nebo weberpas extraClean active. Přetřením
nátěrem weberton extraClean active neztratí omítka své unikátní vlastnosti.
Nátěr je dále určen na běžné minerální jádrové štukové omítky.
Vhodný do každého prostředí, zejména však do center měst, lokalit se
zhoršeným ovzduším a tam kde je hustá doprava.

K penetraci podkladu se používá podkladní nátěr weberpas podklad S.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže.
Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

0,5 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Číslo výrobku
NFECA + č. odstínu

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad S

NPS

Balení
5 kg, 25 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline
Technický list / Fasáda domu
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ton micro V
Silikonový fasádní nátěr s výztužnými mikrovlákny
Fasádní nátěr obsahující silikonovou disperzi, připravený k přímému použití, se systémovou penetrací.
Univerzálně použitelný vodou ředitelný fasádní nátěr určený k barevnému ztvárnění nových fasád, ale i při jejich rekonstrukcích, modernizacích
a renovacích. Je vhodný také k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek,
starších pevných a voděodolných nátěrů nebo tradičních omítek tzv. břízolitového typu. Vysoká odolnost a kryvost umožňuje univerzální použití.
Nátěr je vhodný k překlenování vlasových trhlin, např. ve štukových omítkách.

K penetraci podkladu se používá podkladní nátěr weberpodklad silikon.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže.
Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.

propustný pro vodní páry
vhodný na sanační omítky
vyztužený mikrovlákny pro
překlenutí vlasových trhlin
vysoce vodoodpudivý

Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

na hladký povrch: 0,40 kg/m2
na hrubý povrch: 0,65 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpodklad silikon

G500

Číslo výrobku
NFSON + č. odstínu
Balení
5 kg, 25 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline

kompletní
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ton silikon
Silikonový fasádní nátěr
Fasádní nátěr obsahující silikonovou disperzi, připravený k přímému použití, se systémovou penetrací.

výborné krycí schopnosti

Univerzálně použitelný vodou ředitelný fasádní nátěr určený k barevnému ztvárnění nových fasád, ale i k jejich rekonstrukcím, modernizacím
a renovacím. Je vhodný také k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek,
starších pevných a voděodolných nátěrů nebo tradičních omítek tzv. břízolitového typu.

K penetraci podkladu se používá podkladní nátěr weberpodklad silikon.

pružný

Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže.

široký výběr odstínů

Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.

vysoce vodoodpudivý

Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

na hladký povrch: 0,4 kg/m2
na hrubý povrch: 0,55 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpodklad silikon

G500

Číslo výrobku
NFSIL + č. odstínu
Balení
5 kg, 25 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline
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ton bio
Silikonový fasádní nátěr se zvýšenou odolností proti řasám a plísním
Fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku připravený
k přímému použití, se systémovou penetrací.
Univerzálně použitelný fasádní nátěr určený k barevnému ztvárnění nových fasád, ale i při jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je
vhodný také k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných a voděodolných nátěrů nebo tradičních omítek tzv. břízolitového
typu. Použitelný v místech zvýšeného rizika biotického napadení fasády.

vysoká odolnost proti
mikroorganizmům

K penetraci podkladu se používá podkladní nátěr weberpodklad silikon.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže.
Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

vodoodpudivý
výborné krycí schopnosti
široký výběr odstínů

Objednejte si vzorek u svého prodejce.

na hladký povrch: 0,40 kg/m2
na hrubý povrch: 0,65 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpodklad silikon
odstraňovač řas mechů a lišejníků

G500
V003

Číslo výrobku
NFB + č. odstínu
Balení
5 kg, 25 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline
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ton silikát
Fasádní minerální nátěr
Fasádní nátěr obsahující draselné vodní sklo, připravený k přímému použití, se systémovou penetrací.

propustný pro vodní páry

Fasádní nátěr určený k barevnému ztvárnění nových fasád, ale i při jejich
rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je vhodný také k přetírání bílých nebo egalizaci probarvených minerálních tenkovrstvých omítek, pro
konečnou povrchovou úpravu sanačních systémů na vlhké zdivo. Je použitelný do exteriéru i interiéru.

vhodný na sanační omítky

K penetraci podkladu se používá podkladní nátěr weberpas podklad S.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže.

výborné krycí schopnosti
odolný proti biotickému
napadení

Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

na hladký povrch: 0,4 kg/m2
na hrubý povrch: 0,65 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad S

NPS

Číslo výrobku
NFS + č. odstínu
Balení
5 kg, 25 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline
Technický list / Fasáda domu
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weberton akrylát
Fasádní akrylátový nátěr
Fasádní nátěr obsahující akrylátovou disperzi, připravený k přímému použití, se systémovou penetrací.
Univerzálně použitelný fasádní nátěr určený k barevnému ztvárnění
nových fasád, ale i při jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích.
Je vhodný také k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších
pevných a voděodolných nátěrů nebo tradičních omítek tzv. břízolitového
typu.

K penetraci podkladu se používá podkladní nátěr weberpodklad A.

odolný vůči povětrnostním
vlivům

Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže.

výborné krycí schopnosti

Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.

jednoduše zpracovatelný

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.

široký výběr barevných
odstínů

Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

na hladký povrch: 0,4 kg/m2
na hrubý povrch: 0,65 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku
NPA 100

weberpodklad A

Číslo výrobku
NFAKR + č. odstínu
Balení
25 kg; 5 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline
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ton aquaBalance
Fasádní nátěr k přetírání omítek pas aquaBalance a pas topDry
Fasádní nátěr obsahující silikonovou disperzi, připravený k přímému použití se systémovou penetrací.

propustný pro vodní páry
regulace vlhkosti na povrchu

Nátěr je určen k přetírání nebo případnému dalšímu barevnému ztvárnění
tenkovrstvé omítky weberpas aquaBalance, nebo omítky weberpas topDry.
Přetřením povrchu omítky weberpas aquaBalance, nebo omítky weberpas
topDry neztratí omítky schopnost regulace vlhkosti na svém povrchu a tím
i přirozenou ochranu proti růstu mikroorganismů.

K penetraci podkladu se používá podkladní nátěr weberpodklad silikon.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže.
Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.

pružný

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.

široký výběr odstínů

Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

na hladký povrch: 0,4 kg/m2
na hrubý povrch: 0,65 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpodklad silikon

G500

Číslo výrobku
NFAB + č. odstínu
Balení
25 kg; 5 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline
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ton metallic
Metalický fasádní nátěr
Fasádní nátěr v metalických barevných odstínech, obsahující akrylátovou
disperzi, připravený k přímému použití se systémovou penetrací.
Fasádní nátěr v metalických barevných odstínech je určený k barevnému
ztvárnění dekorativních prvků a ploch na nových fasádách, ale i při
jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je vhodný k natírání
na všechny typy tenkovrstvých omítek.

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpodklad A.

výběr ze 16 metalických
odstínů

Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže.
Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.

odolný vůči UV záření

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.

vodoodpudivý

Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Objednejte si vzorek u svého prodejce.

na hladký povrch: 0,4 kg/m2
na hrubý povrch: 0,65 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku
NPA 100

weberpodklad A

Číslo výrobku
NFMET + č. odstínu
Balení
15 kg; 5 kg
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ton marmolit
Renovační ochranný nátěr pro omítku pas marmolit
Transparentní fasádní nátěr obsahující organické pojivo, určený pro renovaci povrchu omítky weberpas marmolit. Nátěr je připraven k přímému
použití.
Je určen k renovaci dekorativní omítky weberpas marmolit.

renovace povrchů omítky
weberpas marmolit
vytváří souvislou transparentní
vrstvu na povrchu omítky

Podklad se neupravuje podkladním nátěrem.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

0,4 až 0,6 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Číslo výrobku
NF MAR
Balení
5 kg
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antigraffiti nátěr
Permanentní nátěr pro preventivní ochranu před grafﬁti
Permanentní ochrana proti graffiti v provedení matném a lesklém, pro použití v exteriérech na podkladech natřených a bez nátěru.
Přípravek je určený k permanentní ochraně konečných povrchových
úprav fasád proti graffiti. Jde především o tenkovrstvé omítky a nátěry.
Ale i jiné hladké a porézní povrchy stavebních materiálů, jako jsou cihly,
beton, přírodní kameny a omítky. V matné (7801M) i lesklé (7801L) variantě.
Velmi vysoká paropropustnost (Sd ≤ 0,1 m)

až 100 cyklů odstarnění graffiti
odstranění graffiti pouze vodou

Doporučené nanášení: Ideálním řešením aplikace jsou dva pracovnici
– první nanáší válečkem směs ve slabé vrstvě a druhý pečlivě roztírá bez
namáčení stejným typem valečku naneseny nátěr do slabé rovnoměrné
vrstvy. Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

ošetřený povrch je chráněn
proti sprejovým barvám, fixům,
inkoustu, ptačím výkalům,
kyselým dešťům, vlhkosti,
samolepkám a lepidlům

0,1 – 0,3 l/m2
Spotřeba závisí na podmínkách během aplikace, metodě aplikace, hrubosti a savosti povrchu a ztrátách
během aplikace.

Číslo výrobku
7801M – mat
7801L – lesk
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antigrafﬁti podklad
Podkladní nátěr pod antigrafﬁti nátěr
Používá se jako podkladní nátěr na všechny podklady před aplikací weberantigaffiti nátěru. Mimo jiné zamezuje vzniku tzv. mokrého vzhledu.
Bezbarvá vodní disperze styrenakrylových kopolymerů, která je určená
zejména pro ošetření povrchů před nanesením weberantigaffiti nátěru. Je
paropropustný, má hydrofobní efekt, zabraňuje pronikání nežádoucích látek
do podkladu, je UV stabilní.

stabilizuje podklad
izoluje ochranný ochranný
nátěr od podkladu
zamezuje vzniku
tzv. „mokrého vzhledu“

Po vyschnutí vytváří bezbarvý, stěží viditelný film v závislosti na druhu podkladu, množství slunečního světla a úhlu jeho dopadu. Při zasychání nelepí,
hydrofobní efekt se projevuje po 5 hodinách. Může být použit nejen na hladkých, ale i porézních hrubých površích. Díky extrémně malé velikosti částic jej
lze doporučit pro většinu savých minerálních podkladů jako jsou např. beton,
cementové omítky, sádrokartony, cihly, přírodní kameny, fasádní nátěry, atd.
Nátěr je vysoce odolný vůči alkáliím, takže jej lze aplikovat i na vápenocementové omítky.
Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k povrchům, vysokou odolností vůči
vlivům vnějšího prostředí, včetně vůči působení agresivních chemikálií.

Doporučené nanášení: Ideálním řešením aplikace jsou dva pracovníci – první
nanáší válečkem směs ve slabé vrstvě a druhý pečlivě roztírá bez namáčení
stejným typem válečku nanesený nátěr do slabé rovnoměrné vrstvy. Celý
povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa.
Pokud si nejsme jisti, že je nátěr proveden rovnoměrně v celé ploše, nebo
v případě hrubých a savých podkladů provedeme ještě jedenu vrstvu nátěru.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Číslo výrobku
7814

0,06 –0,2 l/m2
Spotřeba závisí na podmínkách během aplikace, metodě aplikace, hrubosti a savosti povrchu a ztrátách
během aplikace.

Balení
1 l; 5 l
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podklad A
Penetrační nátěr
Podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, koncentrovaný, určený k ředění vodou, po vyschnutí transparentní.
Penetrace savých podkladů před aplikací a nanášením lepicích tmelů
pro obklady a dlažby. K úpravě podkladu před prováděním povrchových
úprav.

Podkladní nátěr se ředí podle savosti podkladuv poměru 1 díl weberpodklad A s 5 – 8 díly čisté vody.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

pro 1 vrstvu cca 0,03 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

sjednocuje a snižuje savost
podkladu
zvyšuje přidržnost
povrchovych úprav
prodlužuje zpracovatelnost
povrchové uprávy
snižuje riziko barevných
odchylek povrchové úpravy

Číslo výrobku
NPA 100
Balení
1 kg; 2 kg; 4 kg;
15 kg

kompletní
dokumentace
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pas podklad S
Silikátový podkladní nátěr
Podkladní nátěr na bázi vodního skla, koncentrát určený k ředění vodou,
po vyschnutí transparentní
K úpravě podkladu pod tenkovrstvé pastovité omítky weberpas silikát,
weberpas extraClean a weberpas extraClean active. Rovněž pod nátěry
weberton silikát a weberton extraClean active. Používá se především
v případech požadavku na maximální paropropustnost vnějšího souvrství,
zejména na sanačních omítkových systémech pro vlhké zdivo.

prodyšný
sjednocuje a snižuje savost
podkladu
zvyšuje přídržnost
povrchových úprav
snižuje riziko barevných
odchylek povrchové úpravy

Před nanášením zakryjte plochy, které můžete podkladním nátěrem potřísnit.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
0,1 kg/m2 1 vrstva
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Číslo výrobku
NPS
Balení
1 kg; 5 kg; 15 kg
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podklad silikon
Silikonový podkladní nátěr
Podkladní nátěr na bázi silikonové disperze, koncentrovaný, určený k ředění vodou, po vyschnutí transparentní.
Systémový transparentní podkladní nátěr určený ke snížení a sjednocení savosti podkladu a zvýšení přídržnosti silikonových fasádních nátěrů
weberton silikon, weberton bio, weberton aquaBalance a weberton micro V.

Před nanášením zakryjte plochy, které můžete podkladním nátěrem potřísnit.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
cca 0,1 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

sjednocuje a snižuje savost
podkladu
zvyšuje přídržnost
povrchových úprav
snižuje riziko barevných
odchylek povrchové úpravy

Číslo výrobku
G500
Balení
1 kg; 10 kg
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pas podklad UNI

pas podklad UNI MAR

Podkladní nátěr

pas podklad UNI BRICK

sjednocuje a snižuje savost
podkladu
zvyšuje přídržnost
povrchových úprav
barevně předpřipraví podklad,
zvláště pro rýhované struktury
snižuje riziko barevných
odchylek povrchové úpravy

K úpravě podkladu pod tenkovrstvé pastovité omítky a weberpas marmolit.
Barevný odstín se volí přibližně dle odstínu následně použité pastovité
omítky, pod weberpas marmolit se používá bílý odstín podkladního nátěru.
Penetrace weberpas podklad UNI BRICK slouží k úpravě podkladu pod omítku weberpas silikon BRICK, kterou se provádí dekorativní povrch imitující
cihelné zdivo a zároveň vytváří barevný odstín spáry zdiva.

Před nanášením zakryjte plochy, které můžete podkladním nátěrem potřísnit.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Název
pas podklad UNI
pas podklad UNI MAR
pas podklad UNI BRICK

Spotřeba

Číslo výrobku

0,18 kg/m2 1 vrstva
0,18 kg/m2 1 vrstva
0,4 kg/m2 2 vrstvy

NPU700
NPU700MAR
NPU700BR

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

Číslo výrobku
NPU700
NPU700MAR
NPU700BR
Balení
1 kg; 5 kg; 20 kg
Technický list / Fasáda domu

Odstíny
Weberpas podklad UNI se dodává se v 8 základních
odstínech: bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U),
hnědý (H), modrý (M), oranžový (O).
Weberpas podklad UNI MAR se dodává se v 2 základních
odstínech: bílý (W) a hnědý (H).
weberpas podklad UNI BRICK se dodává se v 5 základních
odstínech: B01, B02, B03, B04, B05, které naleznete v nové
vzorkovnici dekorativních povrchů weberdesign.
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pas silikon brick
Silikonová tenkovrstvá pastovitá omítka k vytváření imitace cihelného zdiva
Jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo
a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI BRICK.
Omítka je určena k vytvoření imitace režného cihelného zdiva při provádění
nových, tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcí, modernizací
a renovací.

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podkladu UNI BRICK v barevném odstínu dle vzorkovnice weberdesign.
Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět vhodnou údržbu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Omítku weberpas silikon brick nelze zpracovávat za nízkých teplot s použitím urychlovače!
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

jemnozrnná omítka pro
vytváření imitace režného
cihelného zdiva
vysoká vodoodpudivost
snadná aplikace

2 až 2,5 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI BRICK

NPU700BR

Číslo výrobku
OP B + č. odstínu

Odstíny
Dle vzorkovnice
weberdesign,
nebo na
vyžádání podle
barevného
vzorníku weber
colorline
od roku 2013.
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Balení
25 kg

pas silikon concrete

weberpas silikon concrete finish

Silikonová tenkovrstvá pastovitá omítka se vzhledem monolitického betonu
Jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo
a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití.

jemnozrnná omítka pro
vytvoření textury betonu
povrch omítky může být
hlazený, broušený nebo
kletovaný
vysoká vodoodpudivost

Omítka weberpas silikon concrete je určena k vytvoření povrchu připomínající povrch monolitického betonu. Tato omítka se aplikuje do předem připravené již zaschlé vrstvy omítky weberpas silikon zrnitosti 1,5 mm. Rozetře
se nerezovým hladítkem tak, že se vyplní její povrch do roviny. Povrch
omítky weberpas silikon concrete se může nechat bez dalšího hlazení jako
pouze rozetřený, nebo se uhladí nerezovým nebo plastovým hladítkem.
Pro dosažení hladkého povrchu lze zaschlou omítku přebrousit brusným
hladítkem nebo bruskou. Pro vytvoření povrchu připomínající kletovaný
beton se omítka weberpas silikon concrete opatří vrstvou velmi jemné
omítky weberpas silicon concrete finish. Omítky se většinou volí ve stejném
barevném odstínu, ale není to pravidlo. Volbou mírně odlišných barevných
odstínů omítek lze dosáhnout povrchu připomínající benátský štuk.

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI.
V případě že zamýšlíte omítkou weberpas silikon concrete vytvářet na fasádě plastický povrch např. pomocí zubového hladítka, šablony se zoubky
nebo vlnkami, připojte prosím k objednávce poznámku, aby omítka byla
vyrobena v husté konzistenci
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Omítku weberpas silikon concrete a weberpas silikon concrete finish nelze
zpracovávat za nízkých teplot s použitím urychlovače!
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Číslo výrobku
viz tabulka
Balení
25 kg

Název

weberpas silikon concrete
weber pas silikon concrete finish

Spotřeba

Číslo výrobku

1,5 až 2 kg/m2
0,5 až 1 kg/m2

OP 305 Z
OP 303 F

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

Systémové výrobky
weberpas podklad UNI
weberton lazur

Číslo výrobku
NPU 700
NFLA + č. odstínu

Odstíny
vzorník
webercolorline
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weberpas silikon wood

NEW

Probarvená pastovitá omítka vytvářející imitaci textury dřeva na fasádě
Velmi jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití se systémovou
penetrací.
Omítka je určena k vytvoření imitace textury dřeva při provádění nových,
tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcí, modernizací a renovací.
Možno použít i pro vytvoření hladkých ploch na fasádě v kombinaci s tenkovrstvou omítkou weberpas silikon zrnitosti 1,5 mm

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Omítku weberpas silikon wood nelze zpracovávat za nízkých teplot s použitím urychlovače!
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

velmi jemnozrnná omítka pro
vytváření imitace textury dřeva
na fasádě
možno použít i pro vytvoření
hladkých ploch na fasádě
vysoká vodoodpudivost

2 až 2,5 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky
weberpas podklad UNI
weberton lazur

Číslo výrobku
NPU 700
NFLA + č. odstínu

Číslo výrobku
OP W
Balení
25 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline
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ton lazur
Dekorativní nátěr se sníženou kryvostí
Fasádní nátěr se sníženou krycí schopností obsahující silikonovou disperzi, připravený k přímému použití.
Je určen k použití v kombinaci s omítkou weberpas silikon wood. Slouží
pro barevné zvýraznění kresby dřeva při vytváření imitace dřevěného
povrchu na fasádě omítkou weberpas silikon wood nebo př vytváření refliéfních prvků omítkou weberpas silikon form.

dekorativní nátěr pro barevné
zvýraznění kresby dřeva při
imitaci dřevěného povrchu
omítkou weberpas silikon wood

Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět
vhodnou údržbu.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

0,2 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas silikon wood

OP W

Číslo výrobku
NFLA + č. odstínu
Balení
5 kg; 20 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline
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vzorník
webercolor line

weberpas silikon brush

NEW

Silikonová tenkovrstvá pastovitá omítka speciﬁcké kartáčované textury
Jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a
silikonovou disperzi, připravená k přímému použití se systémovou penetrací.
Omítka je určena k vytvoření speciální textury rovnoběžných drážek vytvořených hlazením povrchu mokré rozetřené omítky kartáčem. Povrch
omítky se většinou zpracovává přímými rovnoběžnými tahy kartáče ve
vodorovném nebo svislém směru. K úpravě povrchu omítky weberpas
silikon brush je vhodný např. tzv. tapetovací kartáč, který se používá při
tapetářských pracích. Výsledná textura povrchu kartáčované omítka závisí
na tvrdosti použitého kartáče a tlaku na kartáč. Při použití tvrdšího kartáče
je kartáčovaná struktura výraznější.

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podkladu UNI.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Omítku weberpas silikon brush nelze zpracovávat za nízkých teplot s použitím urychlovače

jemnozrnná omítka určená pro
úpravu povrchu kartáčováním
tahy kartáče vytvoří na omítce
množství rovnoběžných rýh
vysoká vodoodpudivost
povrchu omítky

Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Název
pas silikon brush 1,5 mm
pas silikon brush 2 mm
pas silikon brush 3 mm

Spotřeba

Číslo výrobku

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

OP315BR + č odstínu
OP320BR + č. odstínu
OP330BR + č. odstínu

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

Systémové výrobky

Číslo výrobku

weberpas podklad UNI

NPU 700

Číslo výrobku
viz tabulka
Balení
25 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline

kompletní
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weberpas silikon form
Silikonová tenkovrstvá pastovitá omítka k vytváření plastických dekorací na fasádě
Jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo
a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití se systémovou
penetrací.
Omítka je určena k vytvoření plastických povrchů na fasádě připomínající
např. texturu obkladu břidlicí.

jemnozrnná omítka pro
vytvoření plastických povrchů
na fasádě
finální barevné ztvárnění lze
vytvořit fasádním nátěrem
weberton lazur
vysoká vodoodpudivost
povrchu omítky

Možno použít i pro vytvoření hladkých ploch na fasádě v kombinaci
s tenkovrstvou omítkou weberpas silikon zrnitosti 1,5 mm.
Finální barevné ztvárnění lze vytvořit fasádním nátěrem weberton lazur

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podkladu UNI.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Omítku weberpas silikon form nelze zpracovávat za nízkých teplot s použitím urychlovače.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

3 až 7 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a tloušťce vytvořeného
plastického vzoru.

Systémové výrobky
weberpas podklad UNI
weberton lazur

Číslo výrobku
NPU 700
NFLA + č. odstínu

Číslo výrobku
OP FORM
Balení
25 kg
Odstíny
vzorník
webercolorline
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2013 a pozdější
edice
Na vyžádání
ize vytvořit
individuální
odstíny.
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vzorník
webercolor line

pas granit

weberpas sandstone

NEW

Dekorativní pastovitá omítka k vytvoření imitace kamenného zdiva
Jemnozrnná pastovitá omítka obsahující organické pojivo připravená
k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI BRICK.
Omítka je určena k vytvoření imitace režného kamenného zdiva (granitového a pískovcového) při provádění nových, tradičních i zateplených
fasád, jejich rekonstrukcí, modernizací a renovací.

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weberpas
podklad UNI BRICK v barevném odstínu dle vzorkovnice weberdesign.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.

jemnozrnná omítka pro
vytváření imitace režného
kamenného zdiva na fasádě

Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

vysoká vodoodpudivost
pas granit: 3,5 kg/m2
weberpas sandstone: 2,8 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky
weberpas podklad UNI BRICK

snadná aplikace

Číslo výrobku
NPU 700BR

Číslo výrobku
OP G + kód vzoru
OP S

Odstíny
celkem 3 vzory
dle vzorkovnice
weber design

kompletní
dokumentace
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Balení
20 kg

ﬂitr
Třpytky k okrášlení omítky
Lesklá zrna weberflitr nastříkaná do mokré tenkovrstvé omítky svými
lesklými plochami odrážejí dopadající světlo a vytváří podobný efekt jako
šupinky slídy v minerálních škrábaných omítkách.
Weberflitr jsou lesklá barevná zrna, která se nanáší technologií stříkání do
mokré vrstvy nanesené tenkovrstvé omítky.

vytváří třpytivý vzhled fasády

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

černá a zelená varianta
0,2 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

nanáší se stříkáním do čerstvé
omítky

Název
ﬂitr černý
ﬂitr černý jemný
weberflitr zelený
weberflitr zelený jemný

Spotřeba

Číslo výrobku

cca. 0,4 kg/m2
cca. 0,3 kg/m2
cca. 0,4 kg/m2
cca. 0,3 kg/m2

WFC
WFCJ
WFZ
WFZJ

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

Číslo výrobku
viz tabulka
Balení
5 kg; 25 kg
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fasádní dekorační profily a nadokenní římsy
se speciální pružnou disperzní omítkou
typy oblouků

nadokenní dekorace

TYP I.
TYP II.
VARIANTA A

VARIANTA C

TYP III.

VARIANTA B

VARIANTA D
TYP IV.

šambrány

SA 02

SA 03

SA 04

PA 01

podstřešní římsy

PDR 01

PA 02

PA 03

PA 04

průběžné římsy

PDR 02

PDR 03

PDR 04

PRR 01

bosážní kameny

PRR 02

PRR 03

nuty

m
400 m
BK1 – – 600 mm
BK2

01

02

03

04

05

06

BK1/BK2

NU 6001
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SA 01

parapety

NU 6004

klenáky
200

75
210

79

79

235

235

250

210

150

KL 01

KL 02

KL 03
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odstraňovač řas, mechů a lišejníků
Biologický roztok účinných látek k odstraňování řas, mechů a lišejníků
z povrchu fasád a stavebních konstrukcí.
Přípravek je určený k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád
a stavebních konstrukcí jako například, betonových podezdívek, opěrných
zdí, šikmých střech apod. Používá se v kombinaci s následným oplachem
čištěných ploch tlakovou vodou.

ošetřuje napadené omítky
odstraní nežádoucí
mikroorganizmy
jednoduché zpracování

Nejdříve doporučujeme na malé ploše vyzkoušet vhodný poměr ředění
přípravku.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Používejte biocidní přípravky vždy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

cca 0,1 – 0,4 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Číslo výrobku
V003
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1 kg; 5 kg
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odstraňovač starých nátěrů a omítek
Odstraňovač nátěrů a omítek se syntetickým pojivem
Prostředek na odstraňování omítek a nátěrů s organickým pojivem.
Používá se k odstranění omítek a nátěrů s organickým pojivem ze
silikátových podkladů nebo základních vrstev vnějších tepelně izolačních
kompozitních systémů. Vhodný také pro odstranění nechtěného ušpinění
okolních nenatíraných ploch těmito materiály (zámkové dlažby, soklů,
keramických obkladů). Nepoužívat pro odstranění skvrn z natíraných
podkladů, rámů oken, parapetů s barevnou úpravou apod.

důkladné očištění podkladu

Nepoužívat pro odstranění skvrn z natíraných podkladů, rámů oken, parapetů s barevnou úpravou apod.

lehce zpracovatelný

Před nanášením odstraňovače nátěrů je nutné dokonale zakrýt všechny lakované a umělohmotné plochy, omylem znečištěné plochy je třeba
rychle umýt vodou.

šetrný k životnímu prostředí

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

biologicky odbouratelná směs

0,3 – 0,6 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Číslo výrobku
E703
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Balení
0,75 l; 5 kg; 20 kg
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odstraňovač uhličitanových výkvětů
Prostředek k odstraňování výkvětů z fasády
Prostředek na odstranění minerálních a uhličitanových výkvětů.
Prostředek je určen na odstranění minerálních výkvětů, uhličitanových
výkvětů a cementových stop z povrchů tenkovrstvých omítek, betonu, kamene, lícových cihel, cihelné obkladové pásky, keramický obklad.

Nesmí se používat na kovy!

rychlé odstranění minerálních,
uhličitanových výkvětů

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

2,5 až 3,0 kg/m2

vhodné na tenkovrstvé omítky

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

Číslo výrobku
WOUV
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Balení
1 l; 5 l
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impregnace
Prostředek k impregnaci a ochraně fasády
Transparentní impregnační nátěr na vodní bázi.
Je určen na hyrofobizaci tenkovrstvých omítek, hlavně dekorativní omítky
weberpas marmolit, betonu, umělého i přírodního kamene, lícových cihel.
Povrchy ošetřené prostředkem weberimpregnace je možno čistit proudem čisté studené vody, případně lze použít weberfasádní čisticí prostředek.

Před aplikací je třeba provést vyčištění podkladu weberfasádním čisticím
prostředkem.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

hydrofobizace soklových částí
staveb
vhodné pro omítku
weberpas marmolit
vytvoří samočistící povrch

cca. 0,1 až 0,2 kg/m2 podle savosti podkladu, na vysoce savé podklady
i více
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle hrubosti podkladu a způsobu zpracování.

vysoká paropropustnost

Číslo výrobku
WIMP
Balení
1 l; 5 l
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fasádní čisticí prostředek
Roztok účinných látek určený k podpoře odstranění běžných nečistot
z povrchu fasád.
Přípravek je určený k podpoře odstraňování běžného atmosférického
znečištění povrchů fasád. Používá se v kombinaci s následným oplachem
čištěných ploch tlakovou vodou.

očistí a oživí starou fasádu
připraví podklad pro další
úpravu povrchů

Vysoká účinnost.

Nejdříve doporučujeme na malé ploše vyzkoušet vhodný poměr ředění
a dobu působení přípravku. Po překročení optimální doby působení se
účinnost prostředku pomalu snižuje.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

velmi účinný
0,05-0,2 l/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Číslo výrobku
E709
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Balení
1 l; 5 l; 20 l
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urychlovač
pro pas akrylát, pas silikon, pas aquaBalance
Přídavný komponent do pastovitých omítek weberpas akrylát, weberpas
silikon, a weberpas aquaBalance pro práci, kdy noční teploty mohou
poklesnout na bod mrazu.
Používá se jako přísada do pastovitých omítek weberpas akrylát, weberpas
silikon a weberpas aquaBalance. při očekávaných poklesech teplot po
aplikaci. Zajišťuje rychlejší tuhnutí omítky. V době nanášení omítky
musí být teploty nad +5 °C. Při vysoké vzdušné vlhkosti může urychlovač
fungovat omezeně.
Již po 4 hodinách nanesená omítka s přídavkem urychlovače snese
teploty až -5 °C.

umožňuje práci při nízkých
teplotách

Při vysoké vzdušné vlhkosti, může urychlovač fungovat omezeně.
Nepoužívat pro designové omítky: weberpas silikon brick, weberpas silikon
wood, weberpas silikon concrete/concrete finish, weberpas silikon brush,
weberpas silikon form!

jednoduché použití

Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

100 g (1 balení) urychlovače na 25 kg pastovité omítky.

Číslo výrobku
V001
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Balení
100 g
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adhezní emulze H
Emulze ke zvýšení přilnavosti omítky
Používá se k přípravě malt na opravy fasád, přidává se do záměsové vody
nebo vody pro předchozí zvlhčení podkladu. Dosahuje se lepšího spojení
omítky s podkladem. Působí i jako plastifikátor, omezuje vznik trhlin při
nanesení větších tloušťek omítky, zlepšuje zpracovatelnost.
Emulze ke zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem.

zvyšuje přilnavost
přidání do směsi zamezí vzniku
prasklin ve štuku
zvyšuje plasticitu směsi

Adhezní emulze H se může přidávat i do štukové omítky – webersan 600.
Tímto způsobem upravená malta, je vhodná především na opravy starých štuků. Nanesenou vrstvu musíme chránit před rychlým vyschnutím.
Malty se mohou obvyklým řemeslným způsobem roztírat i zahlazovat.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

cca 0,1 kg/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Adhezní emulze H se obvykle ředí v poměru 1 : 5 čistou vodou.

APLIKACE
ŠTĚTKOU

APLIKACE
VÁLEČKEM

Číslo výrobku
H716
Balení
10 kg
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hloubkový zpevňovač omítek
Zpevňuje staré omítky
K ochraně stavby a jejímu dalšímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění.
Vhodný zvláště při rekonstrukci, modernizaci a renovaci fasád. Povrchově
savé omítky, rovněž tak staré, pevné. Je vhodný i pro zpevnění pískujících
interiérových omítek.
Prostředek slouží k přípravě povrchů omítek před natěračskými pracemi a poskytuje doplňující ochranu před agresivními atmosférickými vlivy.
Neutralizuje čerstvé, ještě alkalické vápenné a cementové omítky a sjednocuje nerovnoměrně savé podklady.

Podkladní nátěr se nepoužívá. Hloubkový zpevňovač omítek se neředí.
Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

0,2 kg/m2 1 vrstva
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

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

APLIKACE
ŠTĚTKOU

APLIKACE
VÁLEČKEM

Číslo výrobku
H707
Balení
5l

kompletní
dokumentace
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