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Weber therm klasik bílý pro VKZS (ETICS) 25 kg
Weber therm klasik bílý pro VKZS (ETICS) 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: 242,70 + DPH
Barva: bílá

Weber therm elastik pro VKZS (ETICS) 25 kg
Weber therm elastik pro VKZS (ETICS) 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. Vzhledem k vyšší
flexibilitě je Thin Set - Super vhodnější pro provádění vrchní stěrky VKZS. 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: 225,10 + DPH
Barva: šedá

Weber mix mont (poromalta) 25 kg
Weber mix mont (poromalta) je tenkovrstvá lepicí malta, určená výhradně
k tenkovrstvému zdění přesných pórobetonových tvárnic pevnostní třídy P-2 až P-6,
v tloušťce vrstvy malty 2–5mm. Speciálně vyvinutá receptura s nižší pevností
a dlouhodobější plasticitou omezuje náchylnost zdiva ke vzniku trhlin v omítce v místě
ložných a styčných spár. Tato malta nesmí být použita k lepení obkladů a dlažeb.
Spotřeba vody / 1 kg: 0,24l
Spotřeba materiálu: 18 - 20 kg/m2
Balení pytel: 25kg
Cena: 128,50 + DPH
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