TEPELNÉ IZOLACE - Josef CIFRAIN
Příbramská 506, 263 01 Dobříš
– areál zemědělského družstva
Tel: 602 194 344, Fax: 318 614 187; PO-PÁ 700-1700 hod., SO 800-1200 hod.
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Weber for klasik (standard) 25 kg
Weber for klasik (standard) je mrazuvzdorná lepicí malta k tenkovrstvému lepení
obkladů a dlažeb s nasákavým nebo hutným střepem, určené pouze pro prostory
zatěžované pohybem osob. Lepidlo není vhodné pro venkovní použití. Tixotropní úprava
receptury snižuje skluz obkladů na svislých plochách.
Spotřeba vody / 1 kg: 0,26l
Spotřeba materiálu(stěrka 8 x 8mm): cca 3,4kg/m2
Balení pytel: 25kg
Cena: 131,- + DPH

Weber for gres 25 kg
Weber for gres je tenkovrstvá lepicí malta střední výkonnostní třídy, určená pro lepení
obkladů a dlažeb s nízko nasákavým nebo slinutým střepem na omítky, beton,
pórobeton, sádrokarton ap. Hlavní užití pro náročnější podmínky venkovního prostředí
a pro plochy s vyšším provozním zatížením. Tuto lepicí maltu lze užít rovněž k lepení
obkladů a dlažeb na tekutou hydroizolační fólii THIN - SET 1K ve vnitřním prostředí
a THIN - SET 2K ve venkovním prostředí.
Spotřeba vody / 1 kg: 0,25l
Spotřeba materiálu(stěrka 8 x 8mm): cca 3,4kg/m2
Balení pytel: 25kg
Cena: 175,20 + DPH

Weber for flex 25 kg
Weber for flex je mrazuvzdorná lepicí malta pro náročné případy tenkovrstvého lepení
obkladů a dlažeb, na plochy s podlahovým vytápěním (teplovodní, elektrické), lepení
prvků se slinutým střepem na venkovní osluněné plochy, lepení „obklad na obklad“, pro
lepení na tekutou hydroizolační stěrku (v interiérech THIN - SET 1K a v exteriéru THIN SET 2K).
Spotřeba vody / 1 kg: 0,25l
Spotřeba materiálu (stěrka 8 x 8mm): cca 3,4kg/m2
Balení pytel: 25kg
Cena: 293,- + DPH

Weber tmel 700 pro VKZS 25 kg
Weber tmel 700 pro VKZS je určen pro lepení fasádních desek z expandovaného
pěnového polystyrenu i z minerálních vláken při provádění kontaktního zateplení budov
a také pro provádění vrchní vyztužené stěrky na výše uvedené izolanty. Vyhovuje
požadavkům směrnic TPZ 2001 – 1 až 3 / CZB ČR.
Spotřeba vody / 1 kg: 0,24l
Spotřeba materiálu – lepení: 3 – 5 kg/m2 (dle kvality podkladu) - stěrka: min. 4kg/m2
Balení pytel: 25kg
Cena: 185,60 + DPH
Barva: šedá
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