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weber.floor

SYSTEMY PODŁOGOWE weber.floor
Podłoga jest jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych w budynku. Stanowi element wykończenia 
przegrody poziomej budynku, nadający jej wymagane cechy użytkowe i estetyczne. Wraz z rozwojem technologii 
zmienia się jej konstrukcja i zastosowane materiały, lecz podstawowa funkcja podłogi nie ulega zmianie - możliwość 
przemieszczania się między pomieszczeniami, a także ochrona przed zimnem, hałasem, wilgocią. 
Prawidłowo wykonany podkład podłogowy - dostatecznie sztywny i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej 
- ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej użyteczności i trwałości podłogi. Tradycyjne podkłady 
(jastrychy) przygotowywane są bezpośrednio na budowie poprzez wymieszanie w odpowiednich proporcjach piasku, 
cementu i wody. Nie gwarantują one jednak jednorodnych właściwości i są coraz częściej zastępowane przez wyroby 
przygotowane fabrycznie. Rozwój techniki i zwiększające się wymagania wykonawców i użytkowników stwarzają 
konieczność opracowywania nowych rozwiązań i nowych materiałów.

Równe, gładkie, a jednocześnie wytrzymałe cementowe podkłady podłogowe można uzyskać stosując fabrycznie 
wytwarzane, suche mieszanki zapraw Weber do robót podłogowych. Właściwościami roboczymi, wytrzymałością 
i szybkością wysychania przewyższają zarówno zwykłe zaprawy cementowe, jak i betony wykonywane na budowie. 
Przygotowanie ich do użycia odbywa się na stanowisku roboczym i polega na wymieszaniu suchej mieszanki  
z odpowiednią ilością wody.
Podkłady podłogowe weber.floor charakteryzują się stabilnością parametrów. Każda partia wyrobu ma identyczny, 
precyzyjnie dobrany skład - różnego rodzaju cementy, dodatki i domieszki (plastyfikatory, upłynniacze, korektory 
czasu wiązania), włókna wzmacniające i odpowiednio wyselekcjonowane kruszywa.

ROZWIĄZANIA weber.floor

weber.floor to innowacyjna koncepcja wyznaczająca nowe standardy na polskim rynku podkładów podłogowych 
i posadzek. weber.floor obejmuje nie tylko produkty oraz systemy budowlane, ale także rozwiązania dotyczące: 
projektowania, dostaw, wykonania, eksploatacji. Całość wspiera Navigator - pierwszy multimedialny przewodnik 
po podkładach podłogowych i posadzkach. 
Weber kontynuuje tradycje maxit (Optiroc), która jako pierwsza firma  na świecie wprowadziła samopoziomujące, 
cementowe podkłady podłogowe - technologię, która zrewolucjonizowała układanie podłóg (rozwiązanie stosowane 
od 1976 roku). Obecnie Weber jest światowym liderem w dziedzinie produkcji samopoziomujących, cementowych mas 
podłogowych oraz autorem wielu systemów i rozwiązań. Ponad 550 milionów m2 ułożonych posadzek mineralnych 
i wieloletnie doświadczenie firm, które kiedyś działały osobno, a dziś tworzą Weber, zapewniają  mu pozycję 
eksperta.

INNOWACYJNE PRODUKTY

Receptury produktów przeznaczonych do wykonywania podkładów i posadzek weber.floor oparte są na nowych 
spoiwach i dodatkach (m.in. superplastyfikatorach nowej generacji). Mają lepsze parametry robocze (np. własności 
samopoziomujące) oraz techniczne (np. znacznie mniejszy skurcz). Ponadto, co szczególnie wymaga podkreślenia, 
produkty te nie zawierają żadnych szkodliwych dla ludzi substancji. 
Podkłady podłogowe weber.floor spełniają najwyższe wymagania norm dotyczących emisji substancji szkodliwych 
(posiadają oznaczenia M1 i EMICODE EC1). Są całkowicie bezpieczne, zarówno w trakcie wykonywania prac, jak  
i podczas użytkowania.
Wśród rozwiązań podłogowych weber.floor znajdują się produkty i systemy zarówno dla obiektów nowych 
jak i remontowanych - m.in. budynków mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, biur, zakładów 
przemysłowych, magazynów, a także rozwiązania dedykowane do zastosowań specjalistycznych.

weber.floor
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weber.floor
NOWOCZESNA BUDOWA

Podkłady samopoziomujące weber.floor mogą być dostarczane na plac budowy także w silosach. Pozwala to 
ograniczyć powierzchnię składowania materiału oraz ułatwia pracę - rozładunek i wykonanie podkładu odbywają 
się mechanicznie. Sprzężony z silosem agregat pompujący może pracować bezobsługowo (automaty regulują 
dozowanie składników); pompa jest zdalnie sterowana wprost z miejsca układania zaprawy. Mieszanka może być 
pompowana na odległość 120 m i/lub wysokość do 30 m; roboty wykonuje zespół 3 - 4 osobowy.

WZROST WYDAJNOśCI I OSZCZęDNOść CZASU PRZY APlIKACJI MASZYNOWEJ ZAPRAW PODŁOGOWYCh:

CEChY PODKŁADU PODŁOGOWEGO weber.floor:

> jest odporny na intensywną eksploatację,
> szybko wysycha umożliwiając skrócenie cyklu budowlanego - ułożenie posadzki możliwe jest już 

po kilku dniach, a w przypadku wyrobów błyskawicznych - nawet następnego dnia,
> charakteryzuje się bardzo małym skurczem,
> tworzy bardzo trwałe wiązania z podłożem cementowym,
> jest odporny na wodę,
> zawarte w niektórych wyrobach samopoziomujących rozproszone włókna podwyższają elastyczność 

wyrobu i umożliwiają stosowanie w systemach ogrzewania podłogowego - odkształcenia podłoża  
nie powodują pękania podkładu,
> stosowanie zapraw samopoziomujących nie wymaga pracochłonnego poziomowania prowadnic 

i zacierania powierzchni,
> łatwość i szybkość aplikacji w sposób znaczący redukuje koszty robocizny - agregatem pompującym 

w ciągu 1 godziny można wykonać podkład na powierzchni ok. 300 m2,
> ma stałe i jednolite właściwości.

weber.floor

technologia tradycyjna

zaprawa w workach układana ręcznie

zaprawa w workach układana 
przy użyciu pompy

zaprawa w silosie układana 
przy użyciu pompy
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PODŁOżA CEMENTOWE 

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie 
(np. tłuszcze, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna 
wynosić min. 1,0 N/mm2. Otwory w stropie należy uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania 
zaprawy. Większe ubytki w podłożu naprawić np. zaprawą Optiroc S 40 (weber ZT601). Podłoże 
odkurzyć i  zagruntować preparatem weber.floor 4716 (maxit floor 4716). Zawartość opakowania 
preparatu należy przed użyciem wymieszać, a następnie rozcieńczyć wodą w odpowiedniej proporcji  
w zależności od rodzaju podłoża.

Należy zawsze dolewać koncentrat do wody. Tak przygotowany roztwór wylewać na podłoże i rozprowadzać  
za pomocą szczotki - nasycać podłoże, lecz nie pozostawiać kałuż. Grunt należy pozostawić do wyschnięcia na 
3 - 5 godz. W czasie gruntowania temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od + 10°C do + 25°C. Lekkie 
wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów. Zbyt 
krótki czas schnięcia przed położeniem zapraw podłogowych, niska temperatura i/lub wysoka wilgotność 
może powodować uszkodzenia w warstwie preparatu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych  
w nakładanej warstwie zaprawy. Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej 
poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem.
Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe, stosując np. taśmę dylatacyjną  
weber.floor 4960 (maxit floor 4960).

PODŁOGI NA WARSTWIE ROZDZIElAJĄCEJ

Podłoże wyrównać stosując np. leca® Keramzyt. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe 
stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor  4960 (maxit floor 4960). Ułożyć folię budowlaną (na zakład 
ok. 10 cm) z  wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną. Położyć siatkę podłogową  
weber.floor 4945 (maxit floor 4945) na zakład ok. 10 cm.

Proporcje mieszania i orientacyjne zużycie weber.floor 4716 (maxit floor 4716) podano w tabeli:

*   W przypadku chłonnego podłoża betonowego gruntować jak dla wylewek cementowych.
** Świeżo wylany grunt posypać równomiernie niewielką ilością suchej zaprawy podłogowej i powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże; 
     po wyschnięciu całe podłoże dokładnie odkurzyć.

PODŁOżE weber.floor 4716 
(maxit floor 4716) : woda

WYDAJNOść 1 kg
KONCENTRATU

Beton wylewany lub prefabrykowany 1:3* ok. 10 m2

Drewno, stal zabezpieczona antykorozyjnie 5:1 + sucha
zaprawa ** ok. 5 m2

Płytki ceramiczne, lastriko, kamień, PVC 1:1 + sucha
zaprawa ** ok. 7 m2

Suche, porowate powierzchnie, 
np. wylewki cementowe (szlichty)

1 warstwa 1:5
2 warstwa 1:3 ok. 5 m2

PRZYGOTOWANIE 
PODŁOżA

PRZYGOTOWANIE PODŁOżY 
PRZED UŁOżENIEM SAMOPOZIOMUJĄCYCh 
ZAPRAW PODŁOGOWYCh weber.floor
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PODŁOżA DREWNIANE (NP. DESKI, PŁYTY OSB, SKlEJKA, PŁYTY WIóROWE) 

Dokładnie uszczelnić wszystkie otwory w stropie, aby nie dopuścić do wyciekania masy. Odtłuszczone, 
suche i starannie odkurzone podłoże zagruntować preparatem weber.floor  4716 (maxit floor 4716) 
rozcieńczonym wodą w proporcji 5:1 (grunt : woda). Roztwór weber.floor 4716 (maxit floor 4716) wylewać na 
podłoże, równomiernie rozprowadzać przy użyciu szczotki i natychmiast posypywać suchą zaprawą weber.
floor (maxit  floor  4320) (ok. 1,0  -  1,5 kg/m2). Powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże i pozostawić 
do wyschnięcia. Następnie powierzchnię odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor  4716 (maxit 
floor 4716) rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda). Ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 
(maxit floor 4945) na zakład ok. 10 cm. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe, stosując 
np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960 (maxit floor 4960).

PODŁOżA TYPU:  PŁYTKI CERAMICZNE, PVC, lASTRIKO 

Podłoże musi być nośne, twarde, wolne od zanieczyszczeń i warstw osłabiających wiązanie  
(np. tłuszcze, pyły, kleje, resztki zapraw, fragmenty słabo związane z podłożem). Otwory  
w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania masy. Oczyszczone, suche i  starannie odkurzone 
podłoże zagruntować preparatem weber.floor 4716 (maxit  floor  4716) rozcieńczonym wodą 
w proporcji 1:1 (grunt : woda). Roztwór weber.floor 4716 (maxit  floor  4716) wylewać na podłoże, 
równomiernie rozprowadzać przy użyciu szczotki i  natychmiast posypać suchą zaprawą  
weber.floor 4320 (maxit  floor  4320) (ok. 1,0  -  1,5 kg/m2). Powstały szlam wetrzeć szczotką 
w podłoże i pozostawić do wyschnięcia. Następnie powierzchnię odkurzyć i zagruntować preparatem  
weber.floor  4716 (maxit floor 4716) rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda). 
Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe, stosując np. taśmę dylatacyjną  
weber.floor 4960 (maxit floor 4960).

PODŁOżA ANhYDRYTOWE, MAGNEZYTOWE

Podłoże musi być nośne, twarde, wolne od zanieczyszczeń i warstw osłabiających wiązanie  
(np. tłuszcze, pyły, fragmenty słabo związane z podłożem). Podłoże odkurzyć i zagruntować 
preparatem weber.floor  4710 (maxit  floor 4710). weber.floor  4710 (maxit floor 4710) wylewać 
na gruntowaną powierzchnię i  równomiernie rozprowadzać gumową raklą, a następnie rolować wałkiem 
w celu usunięcia rozlewisk i kałuż w  nierównościach podłoża. Mokry grunt posypać z nadmiarem 
suchym prażonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2  -  0,7 mm (zużycie ok. 2,0  -  3,0 kg/m2). 
Gdy warstwa gruntująca jest sucha (po ok. 5  -  6 godzinach), usunąć niezwiązany z podłożem piasek  
i całą powierzchnię dokładnie odkurzyć. Powierzchnię chronić przed zbrudzeniem lub zapyleniem. Wokół 
ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe, stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960 (maxit 
floor 4960). Samopoziomujący podkład podłogowy weber.floor 4320 (maxit floor 4320) należy ułożyć po 
1 - 3 dniach od gruntowania.

SYSTEM weber.floor AKUSTIC

*   W przypadku chłonnego podłoża betonowego gruntować jak dla wylewek cementowych.
** Świeżo wylany grunt posypać równomiernie niewielką ilością suchej zaprawy podłogowej i powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże; 
     po wyschnięciu całe podłoże dokładnie odkurzyć.

PRZYGOTOWANIE 
PODŁOżA
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PODŁOżA W SYSTEMACh IZOlACJI AKUSTYCZNEJ weber.floor AKUSTIC

Wykonać niwelację podłoża, zaznaczając docelowy poziom podkładu podłogowego na ścianach. Podłoże 
wstępnie wyrównać na przykład leca® Keramzytem lub suchym prażonym piaskiem. leca® Keramzyt zagęścić 
około 10% ubijakiem płytowym o wymiarach 50 x 50 cm. W przypadku, gdy istnieje ryzyko transportu pary wodnej  
z pomieszczenia poniżej, położyć warstwę folii paroizolacyjnej. Położyć izolację akustyczną, np. matę weber.floor 
4950 (maxit floor 4950), lub inną o ściśliwości poniżej 3 mm - z wełny mineralnej, styropianu, gąbki itp. Puste 
miejsca wokół rur i przewodów wypełnić drobnym leca® Keramzytem. Aby uniknąć powstania w podkładzie 
naprężeń i przenoszenia dźwięku do sąsiednich pomieszczeń, wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatację 
obwodową, stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960 (maxit floor 4960). Dylatacja musi wystawać ponad 
docelowy poziom podkładu podłogowego. W przypadku stosowania wełny mineralnej lub styropianu, na izolacji 
ułożyć folię budowlaną lub geowłókninę o gęstości minimum 150 g/m2 (na zakład około 10 cm), z wywinięciem na 
ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną. Ułożyć siatkę wzmacniającą na zakład około 10 cm:
> w przypadku zapraw samopoziomujących siatkę podłogową z włókna szklanego 

weber.floor 4945 (maxit floor 4945),
> w przypadku jastrychów siatkę stalową np. Ø 4 mm 10 x 10 cm.

PRZYGOTOWANIE 
PODŁOżA

PRAKTYCZNE WSKAZóWKI

> Podkłady podłogowe należy układać w temperaturze od + 10°C do + 25°C - dotyczy to zarówno 
temperatury powietrza, jak i podłoża.
> Należy unikać przeciągów, intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.
> Pomieszczenie musi być wentylowane w sposób grawitacyjny. Unikać używania klimatyzacji podczas 

układania i wstępnego wiązania zaprawy.
> Do przygotowania zapraw należy używać czystej, zimnej wody oraz czystych narzędzi. 

W okresie zimowym można stosować ciepłą wodę o temperaturze nie przekraczającej + 25°C.  
W czasie upałów zaprawę przed aplikacją należy przechowywać w chłodnych pomieszczeniach.
> Suchą zaprawę należy wsypywać do wody, nigdy odwrotnie. Przestrzegać instrukcji przygotowania 

zaprawy podanej na opakowaniu.
> Nadmierna ilość wody użyta do przygotowania zapraw obniża ich wytrzymałość oraz zwiększa skurcz.
> Przy układaniu maszynowym należy pamiętać o bardzo dokładnym czyszczeniu pomp i węży za każdym 

razem, gdy przerwa w pracy będzie dłuższa niż 10 minut, a także po zakończeniu pracy.
> Duże powierzchnie podzielić na działki robocze przy pomocy samoprzylepnej taśmy 

z gąbki weber.floor 4965 (maxit floor 4965). Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej 
powierzchni działki. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania 
zaprawy na kolejnej działce roboczej.
> Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby.
> Powierzchnia wykonanego podkładu podłogowego może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie 

w zależności od partii wyrobu oraz ze względu na warunki wykonywania prac, warunki i szybkość 
wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne i właściwości użytkowe 
podkładu.
> Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobów przez dodawanie piasku, cementu itp.
> Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozpływności.
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Dobór grubości podkładu podłogowego w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania

Rodzaj podłoża

GRUBOść WARSTWY [mm]

1 -2 2 (3*) - 6 6 - 10 10 - 20 20 (25*) - 30 30 (40*) - 50 50 (60*) +

WYGŁADZANIE PODKŁADY SAMOPOZIOMUJĄCE JASTRYChY

Podłoża betenowe,  
jastrych cementowy

weber.floor 4010, 
weber.floor 4031

weber.floor 4150, 
weber.floor 4160, weber.floor PLUS

weber.floor 4150, 
weber.floor 4160, 
weber.floor PLUS,  
weber.floor LEVEL

weber.floor 4150, 
weber.floor 4160

weber.floor LEVEL
weber.floor LEVEL

weber.floor 4010, 
weber.floor 4031

weber.floor 4031

weber.floor BASE10, weber.floor BASE60, weber.floor BASE RAPIDweber.floor BASE60
(od 5 mm)

Izolacja akustyczna weber.floor 4320, 
weber.floor 4350*

weber.floor 4320, 
weber.floor 4350

weber.floor BASE10, weber.floor BASE60, 
weber.floor BASE RAPID,  weber.floor MIxOKRET

Podłoża 
drewniane

Podkład 
związany

weber.floor 4320

Podkład 
pływający

weber.floor 4320

Ogrzewanie 
podłogowe

elektryczne weber.floor 4320* weber.floor 4320, 
weber.floor 4350

wodne weber.floor 4320*, 
weber.floor 4350*

weber.floor BASE10*, 
weber.floor BASE60*

weber.floor BASE RAPID*

Anhydryt weber.floor 4010*, 
weber.floor 4031*

weber.floor 4031

weber.floor 4160, weber.floor 4320 
(od 4 mm) weber.floor 4320

Dobór podkładów 
podłogowych weber.
floor

Podkład podłogowy weber.floor
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GRUNTOWANIE
weber.floor 4716 (maxit floor 4716) y y y y y
weber.floor 4710 (maxit floor 4710) y y

PODKŁADY 
SAMOPOZIOMUJĄCE

maxit 1500 (weber.floor LEVEL) y y
maxit 2000 (weber.floor PLUS) y y
weber.floor 4010 (maxit floor 4010) y y y y
weber.floor 4031 (maxit floor 4031) y y y y
weber.floor 4150 (maxit floor 4150) y y
weber.floor 4160 (maxit floor 4160) y y y y
weber.floor 4320 (maxit floor 4320) y y y y y y y y y y y
weber.floor 4350 (maxit floor 4350) y y y y y y

JASTRYChY

Optiroc 1000 (weber.floor BASE10) y y y y y
Optiroc 6000 (weber.floor BASE60) y y y y y
maxit mixokret 
(weber.floor MIxOKRET) y y

weber.floor BASE RAPID y y y y y
PREPARATY 
PIElęGNACYJNE weber.floor 4790 (maxit floor 4790) y y y y

Dobór podkładów podłogowych weber.floor

PRZYGOTOWANIE 
PODŁOżA
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weber.floor

1

2

3

SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY NA PODŁOżU BETONOWYM 
lUB JASTRYChU CEMENTOWYM

Konstrukcja:
1. Samopoziomujący podkład podłogowy weber.floor 

(+ siatka podłogowa dla słabszych podłoży)
2. Grunt weber.floor 4716 (maxit floor 4716)
3. Podłoże betonowe lub jastrych cementowy

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od 
zanieczyszczeń osłabiających wiązanie.

W przypdaku słabszych podłoży ułożyć siatkę podłogową  
weber.floor 4945 (maxit floor 4945) na zakład ok. 10 cm.

Podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem  
weber.floor 4716 (maxit floor 4716).

Po wylaniu masę rozprowadzić pacą zębatą lub wałkiem kolczastym. 

1

3

2

4

OCZYSZCZONE PODŁOżE

Cienkie warstwy

Podkład samopoziomujący 
normalnie wysychający

weber.floor 4010 
(maxit floor 4010), 1 - 6 mm

weber.floor 4031 
(maxit floor 4031), 1 - 10 mm

maxit 2000
(weber.floor PlUS), 2 - 20 mm

maxit 1500
(weber.floor lEVEl), 10 - 50 mm

weber.floor 4150 
(maxit floor 4150), 2 - 30 mm

weber.floor 4350 
(maxit floor 4350), 10 - 50 mm

weber.floor 4160 
(maxit floor 4160), 2 - 30 mm

Podkład samopoziomujący 
normalnie wysychający

Podkład samopoziomujący 
błyskawiczny

Grubsze warstwy

Gruntowanie: weber.floor 4716 (maxit floor 4716)

g

g g

g gg

g gg

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
NA BETONIE, JASTRYChU 
CEMENTOWYM

weber.floor
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weber.floor
1

2

3

OCZYSZCZONE PODŁOżE

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od 
zanieczyszczeń osłabiających wiązanie.

Wokół ścian, słupów itp. wykonać dylatacje obwodowe  
z weber.floor  4960 (maxit floor 4960). Po wstępnym związaniu 
powierzchnię zatrzeć ręcznie pacą lub stosując zacieraczki mechaniczne.

Podłoże odkurzyć i  zagruntować preparatem weber.floor  4716 
(maxit floor 4716). Dla cieńszych warstw stosować szlamowanie 
(szczegóły w kartach technicznych).

Układanie posadzek możliwe jest po ok. 2-3 tygodniach.

1

3

2

4

JASTRYChY CEMENTOWE NA PODŁOżU BETONOWYM 

Konstrukcja:
1. Jastrych cementowy weber.floor (+ siatka stalowa w przypadku słabszych podłoży)
2. Grunt weber.floor 4716 (maxit floor 4716) 

lub Optiroc Grunt Uniwersalny (weber PG201)
3. Podłoże betonowe

Jastrych normalnie wysychający

Optiroc 1000 (weber.floor BASE10), 
10 - 80 mm

Przy warstwach Optiroc 1000 (weber.floor BASE10) oraz 
weber.floor BASE RAPID poniżej 30 mm zalecana jest metoda 
szlamowania, polegająca na posypywaniu świeżo wylanego na 
podłoże gruntu niewielką ilością suchej zaprawy Optiroc 1000 
(weber.floor BASE10) lub weber.floor BASE RAPID i wcieraniu 
powstałego szlamu szczotką w podłoże.

Optiroc 6000 (weber.floor BASE60), 
5 - 250 mm

weber.floor BASE RAPID, 
10 - 100 mm

Jastrych błyskawiczny

Gruntowanie: weber.floor 4716 (maxit floor 4716) lub Optiroc Grunt Uniwersalny (weber PG201) 

g

gg

gg

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
NA BETONIE

weber.floor



10

weber.floor

1
2

3

4

5

Słabe i/lub spękane podłoże oczyścić, odkurzyć oraz wypełnić 
ubytki. Wokół ścian, słupów itp. wykonać dylatacje obwodowe z 
weber.floor 4960 (maxit floor 4960).

Położyć siatkę podłogową weber.floor 4945 
(maxit floor 4945) na zakład ok. 10 cm lub siatkę stalową.

Ułożyć folię budowlaną (na zakład ok. 10 cm) z wywinięciem na 
ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną.

Ułożony podkład podłogowy weber.floor stanowi doskonałe 
podłoże dla warstw wykończeniowych. 

1

3

2

4

Podkład samopoziomujący

Normalnie wysychający

Siatka podłogowa 
weber.floor 4945 

(maxit floor 4945) 

Siatka podłogowa 
weber.floor 4945 

(maxit floor 4945) 

weber.floor 4350 
(maxit floor 4350), 

25 - 50 mm

weber.floor 4320 
(maxit floor 4320), 

20 - 50 mm

Siatka stalowa Ø 4 mm, 
10 x 10 cm

Optiroc 1000 
(weber.floor BASE10), 

40 - 80 mm
maxit mixokret 

(weber.floor MIXOKRET), 
40 - 100 mm

Siatka stalowa zabezpieczona 
antykorozyjnie Ø 4 mm, 

10 x 10 cm

Optiroc 6000 
(weber.floor BASE60), 

30 - 250 mm
weber.floor BASE RAPID,  

35 - 100 mm

Normalnie wysychającyBłyskawiczny Błyskawiczny

Jastrych 

PODKŁADY PODŁOGOWE NIEZWIĄZANE Z PODŁOżEM

Konstrukcja:
1. Preparat regulujący wysychanie weber.floor 4790 (maxit floor 4790)
2. Podkład podłogowy weber.floor
3. Siatka podłogowa weber.floor 4945 (maxit floor 4945) lub siatka stalowa
4. Warstwa rozdzielająca np. gruba folia budowlana
5. Podłoże

OCZYSZCZONE PODŁOżE

Warstwa rozdzielająca - folia

g

g g

g g

g g

g g

g g

g g

g g

weber.floor

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
NA WARSTWIE 
ROZDZIElAJĄCEJ
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weber.floor
1

2

3

4

6

5

Normalnie wysychający Normalnie wysychającyBłyskawiczny Błyskawiczny

OCZYSZCZONE PODŁOżE

Izolacja akustyczna

Warstwa rozdzielająca - folia

Podkład samopoziomujący

weber.floor 4350 
(maxit floor 4350), 

25 - 50 mm

weber.floor 4320 
(maxit floor 4320), 

20 - 50 mm

Siatka stalowa Ø 4 mm, 
10 x 10 cm

Optiroc 1000 
(weber.floor BASE10), 

40 - 80 mm
maxit mixokret

(weber.floor MIXOKRET), 
40 - 100 mm

Siatka stalowa zabezpieczona  
antykorozyjnie Ø 4 mm, 

10 x 10 cm

Optiroc 6000
 (weber.floor BASE60), 

30 - 250 mm
weber.floor BASE RAPID,  

35 - 100 mm

Jastrych 

Podłoże oczyścić i wyrównać. Wokół ścian, słupów itp. wykonać 
dylatacje obwodowe z weber.floor 4960 (maxit floor 4960). 
Ułożyć warstwę izolacji akustycznej.

Położyć siatkę podłogową weber.floor 4945 
(maxit floor 4945) na zakład ok. 10 cm lub siatkę stalową.

W przypadku użycia izolacji z wełny lub styropianu ułożyć warstwę 
rozdzielającą - na przykład folię budowlaną (na zakład około 10 cm)  
z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną.

Na przygotowanym podłożu ułożyć podkład podłogowy  
w zalecanej grubości.

1

3

2

4

SYSTEM PODŁóG Z IZOlACJĄ AKUSTYCZNĄ

Konstrukcja:
1. Preparat regulujący wysychanie weber.floor 4790 (maxit floor 4790)
2. Podkład podłogowy weber.floor
3. Siatka podłogowa weber.floor 4945 (maxit floor 4945) lub siatka stalowa
4. Warstwa rozdzielająca np. folia (przy izolacji z wełny mineralnej lub styropianu)
5. Izolacja akustyczna - mata akustyczna weber.floor 4950 (maxit floor 4950) lub wełna mineralna, 

styropian akustyczny
6. Podłoże

Siatka podłogowa 
weber.floor 4945 

(maxit floor 4945) 

Siatka podłogowa 
weber.floor 4945 

(maxit floor 4945) 

g g

g g

g g

g g

g

g

g g

g g

g g

weber.floor

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
NA IZOlACJI AKUSTYCZNEJ 

(weber.floor AKUSTIC)



12

weber.floor

1

2

3

4

5

6

7

Podłoże oczyścić i wyrównać. Wokół ścian, słupów itp. wykonać 
dylatacje obwodowe z. weber.floor 4960 
(maxit floor 4960). Ułożyć warstwę izolacji termicznej.

Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej grubości podkła-
du weber.floor nad rurami ogrzewania oraz wykonaniu wymaga-
nych dylatacji. Po ok. 24 godz. od wykonania podkład należy za-
bezpieczyć preparatem regulującym wysychanie weber.floor  4790 
(maxit floor 4790). 

Ułożyć warstwę rozdzielającą i siatkę podłogową, a następnie rury 
wodnego ogrzewania podłogowego.

Ogrzewanie włączyć po związaniu podkładu, przed położeniem 
warstw wykończeniowych. Temperaturę ogrzewania należy pod-
wyższać stopniowo.

1

3

2

4

SYSTEM PODŁóG Z WODNYM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Konstrukcja:
1. Preparat regulujący wysychanie weber.floor 4790 (maxit floor 4790)
2. Podkład podłogowy weber.floor
3. Ogrzewanie wodne
4. Siatka podłogowa weber.floor 4945 (maxit floor 4945) lub siatka stalowa
5. Warstwa rozdzielająca - folia odblaskowa (metalizowana)
6. Izolacja cieplna - wełna mineralna, styropian
7. Podłoże

 Optiroc 6000
(weber.floor BASE60), 60 - 250 mm

weber.floor BASE RAPID, 
60 - 100 mm

 Optiroc 1000
(weber.floor BASE10), 60 - 80 mm

Podkład samopoziomujący 
normalnie wysychający

weber.floor 4350 
(maxit floor 4350), 40 - 50 mm

Podkład samopoziomujący 
błyskawiczny

weber.floor 4320 
(maxit floor 4320), 40 - 50 mm

OCZYSZCZONE PODŁOżE

Izolacja cieplna

Folia odblaskowa

g

g

Podkład samopoziomujący

Rury ogrzewania wodnego Rury ogrzewania wodnego Rury ogrzewania wodnego

Siatka stalowa Ø 4 mm, 10 x 10 cmSiatka stalowa zabezpieczona 
antykorozyjnie Ø 4 mm, 10 x 10 cm

Jastrych normalnie wysychającyJastrych błyskawiczny

Siatka podłogowa 
weber.floor 4945 (maxit floor 4945) 

g gg

g gg

g gg

g ggg

gg

weber.floor

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
WODNE OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE
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weber.floor
1

2

3

4

5

6

Kable ogrzewania elektrycznego na siatce podłogowej

Folia odblaskowa

Izolacja cieplna

Podłoże oczyścić i wyrównać. Wokół ścian, słupów itp. wyko-
nać dylatacje obwodowe z weber.floor  4960 (maxit floor 4960). 
Ułożyć warstwę izolacji termicznej.

Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej grubości podkła-
du weber.floor nad kablami ogrzewania oraz wykonaniu wymaga-
nych dylatacji. Po ok. 24 godz. od wykonania podkład należy za-
bezpieczyć preparatem regulującym wysychanie weber.floor  4790 
(maxit floor 4790).

Ułożyć warstwę rozdzielającą i siatkę podłogową a następnie kable 
elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Ogrzewanie włączyć po związaniu podkładu, przed położeniem 
warstw wykończeniowych. Temperaturę ogrzewania należy podwyż-
szać stopniowo. W przypadku wykończenia płytkami stosować kleje 
elastyczne.

1

3

2

4

SYSTEM PODŁóG Z ElEKTRYCZNYM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Konstrukcja:
1. Preparat regulujący wysychanie weber.floor 4790 (maxit floor 4790)
2. Podkład podłogowy weber.floor 
3. Ogrzewanie elektryczne na siatce podłogowej (weber.floor 4945 (maxit floor 4945) 

  lub siatka stalowa)
4. Warstwa rozdzielająca - folia odblaskowa (metalizowana)
5. Izolacja cieplna - wełna mineralna, styropian 
6. Podłoże

OCZYSZCZONE PODŁOżE

Podkład samopoziomujący normalnie wysychający Podkład samopoziomujący błyskawiczny

weber.floor 4350 (maxit floor 4350), 30 - 50 mm weber.floor 4320 (maxit floor 4320), 25 - 50 mm

g

g

g

g g

g g

weber.floor

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
ElEKTRYCZNE OGRZEWANIE 

PODŁOGOWE
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weber.floor

1
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4

3

Podłoże musi być odtłuszczone, suche i starannie odkurzone. 
Dokładnie uszczelnić wszystkie otwory w podłożu, aby nie dopuścić 
do wyciekania masy.

Wokół ścian, słupów itp. wykonać dylatacje obwodowe  
z weber.floor 4960 (maxit floor 4960). Ułożyć siatkę podłogową weber.
floor 4945 (maxit floor 4945) na zakład ok. 10 cm.

Na podłożu wykonujemy warstwę sczepną (szlamowanie)  
z weber.floor 4716 (maxit floor 4716) i suchej zaprawy.

Na tak przygotowane położe wylewamy weber.floor 4320 
(maxit  floor  4320) w grubości min. 10 mm. Jeżeli podkład nie 
zostanie przykryty warstwą wykończeniową w zalecanym czasie, 
należy zastosować preparat regulujący szybkość wysychania weber.
floor 4790 (maxit floor 4790).

1

3

2

4

SYSTEM PODŁóG NA PODŁOżU Z DESEK I PŁYT DREWNOPOChODNYCh

Konstrukcja:
1. Podkład podłogowy weber.floor 4320 (maxit floor 4320)
2. Siatka podłogowa weber.floor 4945 (maxit floor 4945)
3. Grunt weber.floor 4716 (maxit floor 4716) (5:1 z wodą) + sucha zaprawa
4. Podłoże z desek

Podkład samopoziomujący błyskawiczny

weber.floor 4320 (maxit floor 4320), 10 - 50 mm

Siatka podłogowa weber.floor 4945 (maxit floor 4945) 

Gruntowanie weber.floor 4716 (maxit floor 4716) + sucha zaprawa (szlamowanie)

OCZYSZCZONE PODŁOżE

g

g

g

g

weber.floor

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
NA PODŁODZE 
Z DESEK
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weber.floor

OCZYSZCZONE PODŁOżE

g

gg

gg

gg

1

2

3

weber.floor 4010 (maxit floor 4010), 3 - 6 mm
weber.floor 4031 (maxit floor 4031), 3 - 10 mm

weber.floor 4160 (maxit floor 4160), 4 - 30 mm
weber.floor 4320 (maxit floor 4320), 4 - 50 mm

Cienkie warstwy

Podkład samopoziomujący normalnie wysychający Podkład samopoziomujący błyskawiczny

Grubsze warstwy

Gruntowanie weber.floor 4716 (maxit floor 4716) + sucha zaprawa (szlamowanie)

Na oczyszczonym i starannie odkurzonym podłożu wykonujemy 
warstwę sczepną (szlamowanie) z weber.floor  4716 
(maxit floor 4716) i suchej zaprawy. Wokół ścian, słupów 
itp. wykonać dylatacje obwodowe z weber.floor  4960 
(maxit floor 4960).

Po wylaniu masę wygładzić stalową pacą zębatą. 

Na przygotowanym podłożu układamy samopoziomujący podkład 
podłogowy.

Warstwy wykończeniowe (zależnie od ich rodzaju) mogą być 
układane po czasie podanym w kartach technicznych (np. dla 
wyrobów błyskawicznych płytki ceramiczne już po 24 godz.).

1

3

2

4

SYSTEM PODŁóG NA PODŁOżU Z PŁYTEK CERAMICZNYCh, lASTRIKO ITP.

Konstrukcja:
1. Podkład podłogowy weber.floor 
2. Grunt weber.floor 4716 (maxit floor 4716) (1:1 z wodą) + sucha zaprawa
3. Podłoże z płytek, lastriko

weber.floor

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
NA PŁYTKACh 

CERAMICZNYCh, lASTRIKO
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weber.floor

SYSTEM PODŁóG NA PODŁOżU Z WYlEWKI ANhYDRYTOWEJ

Konstrukcja:
1. Podkład podłogowy weber.floor 
2. Grunt weber.floor 4710 (maxit floor 4710) + piasek kwarcowy
3. Anhydrytowy podkład podłogowy

OCZYSZCZONE PODŁOżE

g

gg

gg

gg
weber.floor 4010 (maxit floor 4010), 3 - 6 mm
weber.floor 4031 (maxit floor 4031), 3 - 10 mm

weber.floor 4160 (maxit floor 4160), 4 - 30 mm
weber.floor 4320 (maxit floor 4320), 4 - 50 mm

Cienkie warstwy

Podkład samopoziomujący normalnie wysychający Podkład samopoziomujący błyskawiczny

Grubsze warstwy

Gruntowanie weber.floor 4710 (maxit floor 4710) + piasek kwarcowy

Podłoże musi być nośne, twarde, wolne od zanieczyszczeń 
i warstw osłabiających wiązanie. Podłoże odkurzyć  
i zagruntować preparatem weber.floor  4710 (maxit  floor 4710).  
Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe  
z weber.floor 4960 (maxit floor 4960).

Samopoziomujący podkład podłogowy weber.floor należy ułożyć po 
1 - 3 dniach od gruntowania.

Mokry grunt posypać z nadmiarem suchym prażonym piaskiem 
kwarcowym o uziarnieniu 0,2 - 0,7 mm. Gdy warstwa gruntująca wy-
schnie (po ok. 5 - 6 godz.) usunąć niezwiązany z podłożem piasek i 
całą powierzchnię dokładnie odkurzyć.

Warstwy wykończeniowe (zależnie od ich rodzaju) mogą 
być układane po czasie podanym w kartach technicznych  
(np. płytki ceramiczne już po 24 godz.).

1

3

2

4

1

2

3

weber.floor

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
NA WYlEWCE
ANhYDRYTOWEJ
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weber.floor
SYSTEM PODŁóG NA PODŁOżU Z TWARDEGO PVC I lINOlEUM

Konstrukcja:
1. Podkład podłogowy weber.floor 4320 (maxit floor 4320)
2. Siatka podłogowa Weber (jeśli jest konieczna)
3. Grunt weber.floor 4716 (maxit floor 4716)

- PVC - 1:1 z wodą + sucha zaprawa
- linoleum - 5:1 z wodą + sucha zaprawa

6. Podłoże z PVC lub linoleum

Podkład samopoziomujący błyskawiczny

weber.floor 4320 (maxit floor 4320), 10 - 50 mm

Siatka podłogowa weber.floor 4945 (maxit floor 4945) 

Gruntowanie weber.floor 4716 (maxit floor 4716), PVC - 1:1 z wodą, linoleum - 5:1 z wodą + sucha zaprawa (szlamowanie)

OCZYSZCZONE PODŁOżE

g

g

g

g

Podłoże musi być nośne, twarde, wolne od zanieczyszczeń  
i warstw osłabiających wiązanie. Zlecane jest przeszlifowanie 
podłoża gruboziarnistym papierem ściernym. Wokół 
ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe  
z weber.floor 4960 (maxit floor 4960).

Ułożyć siatkę podłogową weber.floor  4945 (maxit  floor  4945) 
na zakład ok. 10 cm. Zaprawę weber.floor 4320 
(maxit floor 4320) należy ułożyć w czasie nie dłuższym niż 
24 godz. od gruntowania.

Podłoże zagruntować weber.floor 4716 (maxit floor 4716) stosując 
metodę szlamowania. 

Po ok. 24 godz. od wylania podkład należy zabezpieczyć preparatem 
regulującym wysychanie weber.floor  4790 (maxit  floor 4790). 
Warstwy wykończeniowe (zależnie od ich rodzaju) mogą być 
układane po czasie podanym w karcie technicznej.

1

3

2

4

1

2

3

weber.floor

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
 NA TWARDYM PVC 

I lINOlEUM
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weber.floor

weber.floor

weber.floor 4010 (maxit floor 4010)
samopoziomująca masa szpachlowa, 1-6 mm
cementowa, do układania ręcznego i maszynowego, CT-C20-F5

ZASTOSOWANIE
> Do szpachlowania, wyrównywania lub wygładzania podłoży betonowych, jastrychów cementowych, podkładów 

anhydrytowych, magnezytowych, asfaltowych, płytek ceramicznych
> Podkład pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, płytki ceramiczne, 

kamienne, parkiet (zalecane kleje elastyczne), panele itp.
> Do stosowania wewnątrz budynków
> Odporna na ruch mebli na kółkach
> Układanie posadzek po 1 dniu

DANE TEChNICZNE

weber.floor 4031 (maxit floor 4031)
samopoziomująca masa szpachlowa o bardzo twardej powierzchni, 1-10 mm
cementowa, do układania ręcznego i maszynowego, CT-C25-F7

ZASTOSOWANIE
> Do szpachlowania, wyrównywania lub wygładzania podłoży betonowych, jastrychów cementowych, podkładów 

anhydrytowych, magnezytowych, asfaltowych, płytek ceramicznych
> Podkład pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, płytki ceramiczne, kamienne, parkiet  

(zalecane kleje elastyczne), panele itp.
> Do stosowania wewnątrz budynków
> Odporna na ruch mebli na kółkach
> Układanie posadzek po 1 dniu

DANE TEChNICZNE

ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE 

CIENKOWARSTWOWE

Wszystkie podkłady podłogowe weber.floor spełniają wymagania normy PN-EN 13813:2003

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• wyjątkowo gładka powierzchnia 
• odporna na ruch mebli na kółkach
• ruch pieszy po 1 - 4 godzinach
• układanie wykładzin już  

po 24 godzinach
• doskonale współpracuje ze wszystkimi 

klejami do wykładzin
• nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów 

lotnych

Reakcja na ogień A1fl 

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 20 N/mm2 (C20)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 5 N/mm2 (F5)

Zużycie materiału ok. 1,7 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Rozpływność 240 - 260 mm (pierścień 68 x 35 mm)

Czas zużycia 15 - 20 minut*

Grubość warstwy 1 - 6 mm 

Szybkość układania do 100 m2/godz.

Temperatura stosowania od +10°C do +25°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: 1 - 4 godz.* 

Reakcja na ogień A2fl - s1

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 25 N/mm2 (C25)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 7 N/mm2 (F7)

Zużycie materiału ok. 1,6 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Rozpływność 250 - 270 mm  (pierścień 68 x 35 mm)

Czas zużycia 15 - 20 minut*

Grubość warstwy 1 - 10 mm 

Szybkość układania do 100 m2/godz.

Temperatura stosowania od + 10°C do + 25°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: 2 - 4 godz.* 

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• wyjątkowo gładka i twarda powierzchnia
• odporna na ruch mebli na kółkach
• ruch pieszy po 2 - 4 godzinach
• układanie wykładzin już  

po 24 godzinach
• doskonale współpracuje ze wszystkimi 

klejami do wykładzin
• nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów 

lotnych

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. 
   Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.
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weber.floor

maxit 2000 (weber.floor PlUS)
samopoziomujący podkład podłogowy, 2-20 mm
cementowy, do układania ręcznego, CT-C25-F5

ZASTOSOWANIE
> Do wykonywania podkładów podłogowych związanych z podłożem betonowym  

lub z jastrychami cementowymi
> Podkład pod wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, płytki ceramiczne, kamienne, parkiet  

(zalecane kleje elastyczne), panele itp.
> Do stosowania wewnątrz budynków
> Odporny na ruch mebli na kółkach
> Układanie posadzek po min. 3-4 dniach

DANE TEChNICZNE

weber.floor 4150 (maxit floor 4150)
samopoziomujący podkład podłogowy, 2-30 mm
cementowy, do układania maszynowego i ręcznego, CT-C25-F5

ZASTOSOWANIE
> Do wykonywania podkładów podłogowych związanych z podłożem betonowym  

lub z jastrychami cementowymi
> Podkład pod wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, płytki ceramiczne, kamienne, parkiet  

(zalecane kleje elastyczne), panele itp.
> Do stosowania wewnątrz budynków
> Odporny na ruch mebli na kółkach
> Układanie posadzek po 1-3 tygodniach

DANE TEChNICZNE

ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE 

CIENKOWARSTWOWE

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• wysoka gładkość powierzchni
• odporny na ruch mebli na kółkach
• ruch pieszy po 3 - 5 godzinach
• doskonale współpracuje ze wszystkimi 

klejami do wykładzin
• nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów 

lotnych

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• wysoka gładkość powierzchni
• odporny na ruch mebli na kółkach
• ruch pieszy po 2 - 4 godzinach
• doskonale współpracuje ze wszystkimi 

klejami do wykładzin
• nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów 

lotnych

Reakcja na ogień A2fl - s1

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 25 N/mm2 (C25)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 5 N/mm2 (F5)

Zużycie materiału ok. 1,7 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Rozpływność 240 - 260 mm (pierścień 68 x 35 mm)

Czas zużycia 15 - 20 minut

Grubość warstwy 2 - 20 mm 

Szybkość układania do 50 m2/godz.

Temperatura stosowania od + 10°C do + 25°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: 3 - 5 godz.* 

Reakcja na ogień A2fl - s1

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 25 N/mm2 (C25)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 5 N/mm2 (F5)

Zużycie materiału ok. 1,7 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Rozpływność 240 - 260 mm (pierścień 68 x 35 mm)

Czas zużycia 15 - 20 minut

Grubość warstwy 2 - 30 mm  

Szybkość układania • pompą: do 300 m2/godz.
• ręcznie: do 50 m2/godz.

Temperatura stosowania od + 10°C do + 25°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: 2 - 4 godz.*

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. 
   Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.
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weber.floor
Reakcja na ogień A2fl - s1

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 30 N/mm2 (C30)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 7 N/mm2 (F7)

Zużycie materiału ok. 1,7 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Rozpływność 190 - 220 mm (pierścień 68 x 35 mm)

Czas zużycia 15 - 20 minut*

Grubość warstwy 2 - 50 mm

Szybkość układania • pompą: do 200 m2/h • ręcznie: do 50 m2/godz.

Temperatura stosowania od + 10°C do + 25°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: 1- 3 godz.*

Reakcja na ogień A2fl - s1

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 30 N/mm2 (C30)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 7 N/mm2 (F7)

Zużycie materiału ok. 1,7 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Rozpływność 240 - 260 mm (pierścień 68 x 35 mm)

Czas zużycia 15 - 20 minut*

Grubość warstwy 2 - 30 mm  

Szybkość układania • pompą: do 300 m2/godz. • ręcznie: do 50 m2/godz.

Temperatura stosowania od + 10°C do + 25°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: 1 - 3 godz.*

weber.floor

ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE 

CIENKOWARSTWOWE

weber.floor 4160 (maxit floor 4160)
błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy, 2-30 mm
cementowy, do układania maszynowego i ręcznego, CT-C30-F7

ZASTOSOWANIE
> Do szybkiego wykonywania związanych z podłożem, bardzo gładkich i wypoziomowanych podkładów podłogowych, 

które w bardzo krótkim czasie można pokryć posadzką:
• płytkami ceramicznymi, kamiennymi - po 1 dniu
• wykładzinami dywanowymi, PVC - po 3 dniach
• parkietem, panelami (zalecane kleje elastyczne) - po 7 dniach

> Na podłoża betonowe, jastrychy cementowe, podkłady anhydrytowe, magnezytowe, płytki ceramiczne
> Do stosowania wewnątrz budynków
> Odporny na ruch mebli na kółkach

DANE TEChNICZNE

weber.floor 4320 (maxit floor 4320)
błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami, 2-50 mm
cementowy, do układania maszynowego i ręcznego, CT-C30-F7

ZASTOSOWANIE
> Do szybkiego wykonywania gładkich i wypoziomowanych podkładów podłogowych,  

które w bardzo krótkim czasie można pokryć posadzką:
• płytkami ceramicznymi, kamiennymi - po 1 dniu
• wykładzinami dywanowymi, PVC - po 3 dniach
• parkietem, panelami (zalecane kleje elastyczne) - po 7 dniach

> Do wykonywania podkładów podłogowych:
• na izolacjach z wełny mineralnej, styropianu itp. (ściśliwość izolacji poniżej 3 mm) - grubość układania 25-50 mm
• na warstwie rozdzielającej z folii, papy itp. - grubość układania 20-50 mm
• na płytkach ceramicznych, PVC, lastriko, podkładach anhydrytowych, magnezytowych, płytkach ceramicznych - grubość 

układania 4-50 mm
• z ogrzewaniem podłogowym - grubość układania 25-50 mm w zależności od rodzaju ogrzewania  

(w tym co najmniej 10 mm nad przewodami grzewczymi)
• na deskach, płytach OSB itp. - grubość układania 10-50 mm
• na parkiecie - grubość układania 20-50 mm
• związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi - grubość układania 2-50 mm

> Do stosowania wewnątrz budynków
> Odporny na ruch mebli na kółkach

DANE TEChNICZNE

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. 
   Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• umożliwia szybkie układanie posadzek
• odporny na ruch mebli na kółkach
• ruch pieszy po 1 - 3 godzinach
• doskonale współpracuje ze wszystkimi 

klejami do wykładzin
• nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów 

lotnych

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• wzmocniony włóknami
• umożliwia szybkie układanie posadzek
• ruch pieszy po 1 - 3 godzinach
• odporny na ruch mebli na kółkach
• doskonale współpracuje ze wszystkimi 

klejami do wykładzin
• nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów 

lotnych
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weber.floor

ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE 

GRUBOWARSTWOWE

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. 
   Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

maxit 1500 (weber.floor lEVEl)
samopoziomujący podkład podłogowy, 10-50 mm
cementowy, do układania ręcznego i maszynowego, CT-C20-F4

ZASTOSOWANIE
> Do wykonywania na podłożach betonowych, jastrychach cementowych itp. związanych z podłożem, wypoziomowanych 

podkładów pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, panele, grube wykładziny dywanowe itp.
> Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach 

użyteczności publicznej. 
> Pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, linoleum podkład dodatkowo wygładzić np. zaprawą  

weber.floor 4010 (maxit floor 4010).
> Układanie posadzek po 1 - 3 tygodniach

DANE TEChNICZNE

weber.floor 4350 (maxit floor 4350)
samopoziomujący podkład podłogowy na podłogi pływające, 10-50 mm
cementowy, wzmocniony włóknami, do układania maszynowego i ręcznego, CT-C20-F5

ZASTOSOWANIE
> Do wykonywania gładkich i wypoziomowanych podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, kamienne, panele, 

grube wykładziny dywanowe itp.: 
• na izolacjach z wełny mineralnej, styropianu (ściśliwość izolacji poniżej 3 mm), folii, papy itp. - grubość układania 

25 - 50 mm
• z ogrzewaniem podłogowym - grubość układania 30 - 50 mm w zależności od rodzaju ogrzewania (w tym co najmniej 

15 mm nad przewodami grzewczymi)
• związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. - grubość układania 10 - 50 mm

> Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach 
użyteczności publicznej.

> Pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, linoleum podkład dodatkowo wygładzić np. zaprawą weber.floor 4010 
(maxit floor 4010).

> Układanie posadzek po 1-3 tygodniach

DANE TEChNICZNE

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• grubowarstwowy
• ruch pieszy po 6 - 8 godzinach
• doskonale współpracuje ze wszystkimi 

klejami do wykładzin
• nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów 

lotnych

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• wzmocniony włóknami
• ruch pieszy po 3 - 4 godzinach 
• doskonale współpracuje ze wszystkimi 

klejami do wykładzin
• na ogrzewanie podłogowe
• nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów 

lotnych

Reakcja na ogień A2fl - s1

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 20 N/mm2 (C20)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 4 N/mm2 (F4)

Zużycie materiału ok. 1,7 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Rozpływność 190 - 220 mm (pierścień 68 x 35 mm)

Czas zużycia 15 - 20 minut*

Grubość warstwy 10 - 50 mm

Szybkość układania • pompą: do 200 m2/godz. • ręcznie: do 50 m2/godz.

Temperatura stosowania od + 10°C do + 25°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: 6 - 8 godz.*

Reakcja na ogień A2fl - s1

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 20 N/mm2 (C20)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 5 N/mm2 (F5)

Zużycie materiału ok. 1,7 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Rozpływność 190 - 220 mm (pierścień 68x35 mm)

Czas zużycia 15 - 20 minut*

Grubość warstwy
• podkłady na izolacjach: 25 - 50 mm • podkłady w systemach ogrzewania: 30 - 50 

mm (w tym co najmniej 15 mm nad przewodami grzewczymi)
• podkłady związane: 10 - 50 mm

Zużycie materiału ok. 1,7 kg/m2 na każdy mm grubości

Szybkość układania • pompą: do 200 m2/godz. • ręcznie: do 50 m2/godz.

Temperatura stosowania od + 10°C do + 25°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: 3 - 4 godz. (podkłady pływające: następnego dnia)*
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JASTRYChY

Optiroc 1000 (weber.floor BASE10)
posadzka cementowa 10-80 mm
jastrych, do układania ręcznego, CT-C20-F4

ZASTOSOWANIE
> Do wykonywania podkładów pod posadzki - wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, płytki ceramiczne, kamienne, 

parkiet, panele itp. 
• związanych z podłożem betonowym, ceramicznym, jastrychami cementowymi itp. - grubość układania 10 - 80 mm
• na izolacjach z folii, papy, styropianu, wełny mineralnej itp. - grubość układania 40 - 80 mm
• z ogrzewaniem wodnym - grubość układania 60 - 80 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi)

> Do wykonywania posadzek cementowych w kotłowniach, piwnicach, garażach indywidualnych, pomieszczeniach 
gospodarczych itp.

> Do wykonywania spadków w łazienkach, pralniach, na tarasach, balkonach, stropodachach itp.
> Do stosowania w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej
> Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
> Układanie posadzek po 2-3 tygodniach

DANE TEChNICZNE

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• wysoka wytrzymałość na ściskanie
• obniżony skurcz
• mrozoodporna
• nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów 

lotnych

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• wysoka wytrzymałość na ściskanie
• obniżony skurcz
• nie zawiera kazeiny, żużli  

ani popiołów lotnych

Reakcja na ogień: A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 20 N/mm2 (C20)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 4 N/mm2 (F4)

Zużycie materiału ok. 2,0 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Czas zużycia ok. 2 godz.*

Grubość warstwy

• podkłady związane: 10 - 80 mm
• podkłady na izolacjach: 40 - 80 mm 
• podkłady w systemach ogrzewania: 

60 - 80 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi)

Szybkość układania ok. 20 m2/godz.

Temperatura stosowania od + 10°C do + 30°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24 godz.*

Reakcja na ogień A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 20 N/mm2 (C20)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 4 N/mm2 (F4)

Zużycie materiału ok. 2,0 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Czas zużycia do 1 godz.*

Grubość warstwy 40 - 100 mm 

Szybkość układania ok. 40 m2/godz.

Temperatura stosowania od + 5°C do + 25°C (optymalnie + 15°C do + 20°C)

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24 godz.*

maxit mixokret (weber.floor MIXOKRET)
jastrych na podłogi pływające, 40-100 mm
cementowy, mrozoodporny, do układania mechanicznego, CT-C20-F4

ZASTOSOWANIE
> Do wykonywania podkładów podłogowych na izolacjach z folii, papy, styropianu, wełny mineralnej itp.  

w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej 
> Jako podkład pod posadzki - wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, płytki ceramiczne, kamienne, panele, parkiet 

(zalecane kleje elastyczne) itp.
> Do wykonywania warstw dociskowych izolacji na tarasach, balkonach, stropodachach itp.
> Zastępuje tradycyjne jastrychy cementowe przygotowywane na budowie, zdecydowanie ułatwiając i przyspieszając 

wykonywanie prac, szczególnie w warunkach zimowych (wyrób jest dostarczany suchy, bez zamrożonych zbryleń) dając 
lepsze i jednakowe parametry wykonanego podkładu.

> Podkładu z maxit mixokret (weber.floor MIXOKRET) nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw 
posadzkowych

> Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
> Układanie posadzek po 2 - 3 tygodniach

DANE TEChNICZNE

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.
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JASTRYChY

Optiroc 6000 (weber.floor BASE60)
błyskawiczny podkład podłogowy, 5-250 mm
jastrych cementowy do układania ręcznego, CT-C20-F4

ZASTOSOWANIE
> Do wykonywania bardzo szybko twardniejących i wysychających podkładów pod posadzki, wykładziny dywanowe, PVC, 

korkowe, płytki ceramiczne, kamienne, parkiet (zalecane kleje elastyczne), panele itp.:
• związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. (w tym również do szybkiego wykonywania 

spadków) - grubość układania 5 - 250 mm
• na izolacjach z wełny mineralnej, styropianu, folii, papy itp. - grubość układania 30 - 250 mm
• z ogrzewaniem wodnym - grubość układania 60 - 250 mm (w tym co najmniej 30 mm nad przewodami grzewczymi)

> Do napraw podłoża przed zastosowaniem samopoziomujących zapraw podłogowych.
> Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. budynkach 

użyteczności publicznej.
> Podkładu z Optiroc 6000 (weber.floor BASE60) nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw 

posadzkowych
> Układanie posadzek po min. 15 godz.

DANE TEChNICZNE

weber.floor BASE RAPID
błyskawiczna posadzka cementowa, 10 - 100 mm
jastrych, do układania ręcznego, CT-C30-F5

ZASTOSOWANIE
> Do wykonywania bardzo szybko wiążących i wysychających podkładów pod posadzki: 
• związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. - grubość układania 10 - 100 mm,
• na izolacjach z folii, papy, styropianu, wełny mineralnej itp. - grubość układania 35 - 100 mm,
• z ogrzewaniem wodnym - grubość układania 60 - 100 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi).
> Do wykonywania warstw dociskowych na tarasach, balkonach, stropodachach itp. - pozwala na układanie płytek już 

po 24 h.
> Do wykonywania posadzek cementowych w kotłowniach, piwnicach, garażach indywidualnych, pomieszczeniach 

gospodarczych itp.
> Do stosowania w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

DANE TEChNICZNE

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• bardzo szybko wiąże i wysycha
• ruch pieszy po 3 godzinach
• konsystencja gęstoplastyczna
• nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów 

lotnych

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• bardzo szybko wiąże i wysycha
• bardzo wysoka wytrzymałośc na ściskanie
• mrozoodporna
• układanie płytek już po 24 godz.
• pełne obciążenie po 3 dniach
• nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów 

lotnych

Reakcja na ogień A2fl - s1

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 20 N/mm2 (C20)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 4 N/mm2 (F4)

Zużycie materiału ok. 1,8 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Czas zużycia do 15 min.*

Grubość warstwy

• podkłady związane z podłożem: 5 - 250 mm 
• podkłady na izolacjach: 30 - 250 mm 

• podkłady w systemach ogrzewania:  
60 - 250 mm (w tym co najmniej 30 mm nad przewodami grzewczymi)

Szybkość układania ok. 50 m2/godz.

Temperatura stosowania od + 10°C do + 30°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 3 godz.*

Szybkość wysychania ok. 15 mm/dobę

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Reakcja na ogień A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) powyżej 30 N/mm2 (C30)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) powyżej 5 N/mm2 (F5)

Proporcje mieszania 2,2 - 2,7 l wody na 25 kg

Czas zużycia 0,5 h*

Grubość warstwy

• podkłady związane: 10 - 100 mm 
• podkłady na izolacjach: 40 - 100 mm 

• podkłady w systemach ogrzewania: 
60 - 100 mm (w tym co najmniej 35 -100 mm nad przewodami grzewczymi)

Szybkość układania około 20 m2/h

Temperatura stosowania od + 10°C do + 30°C

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: około 8 h*

Układanie posadzek po minimum 24 h* (dla płytek ceramicznych)
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PREPARATY GRUNTUJĄCE

weber.floor 4716 (maxit floor 4716)
preparat do gruntowania podłoży
pod podkłady podłogowe i posadzki, koncentrat do rozcieńczania wodą

ZASTOSOWANIE
> Do gruntowania podłoży przed każdym zastosowaniem zapraw podłogowych weber.floor.
> Do gruntowania podłoży pod inne podkłady podłogowe.

ZUżyCIE MATERIAłU
w zależności od chłonności podłoża: 0,1 - 0,2 kg koncentratu na 1m2

weber.floor 4710 (maxit floor 4710)
grunt epoksydowy i spoiwo do zapraw epoksydowych

ZASTOSOWANIE
> Do gruntowania podłoży anhydrytowych, magnezytowych i asfaltowych przed zastosowaniem 

samopoziomujących zapraw podłogowych weber.floor.
> Jako spoiwo żywiczne, które wraz z odpowiednio dobranym kruszywem służy do przygotowywania zapraw 

epoksydowych.

ZUżyCIE MATERIAłU
Gruntowanie: 0,3 - 0,5 kg/m2

Warstwa sczepna: ok. 1,9 kg/m2 na każdy mm grubości
Zaprawa: ok. 2,1 kg/m2 na każdy mm grubości

weber.floor 4790 (maxit floor 4790)
preparat regulujący wysychanie podkładów podłogowych
koncentrat do rozcieńczania wodą

ZASTOSOWANIE
> Do nanoszenia na nowe, cementowe podkłady podłogowe wykonywane na izolacjach z wełny mineralnej, 

styropianu, folii, papy itp.
> Redukuje naprężenia powstające podczas wiązania zmniejszając niebezpieczeństwo powstawania pęknięć 

i odkształceń powierzchni.

ZUżyCIE MATERIAłU
W zależności od chłonności podłoża: ok. 0,05 - 0,2 kg koncentratu na 1 m2

4716weber.floor

www.netweber.pl

(maxit floor 4716)

www.netweber.pl

4710weber.floor

(maxit floor 4710)

4790weber.floor

www.netweber.pl

(maxit floor 4709)

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• reguluje szybkość wysychania
• redukuje naprężenia związane  

z procesem wysychania
• zmniejsza niebezpieczeństwo pęknięć  

i odkształceń powierzchni
• bez rozpuszczalników
• koncentrat do rozcieńczania wodą

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• bardzo niska lepkość
• nie zawiera rozpuszczalników
• wiąże już w temperaturze +8OC

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
• zapobiega odwodnieniu zapraw przed 

związaniem
• zapobiega powstawaniu pęcherzy na 

powierzchni zapraw podłogowych
• polepsza rozlewność zapraw podłogowych
• paroprzepuszczalny

Podłoże weber.floor 4716 
(maxit floor 4716):woda

Wydajność  
1 kg koncentratu

Beton wylewany lub prefabrykowany 1:3* ok. 10 m2

Drewno, stal zabezpieczona antykorozyjnie 5:1 + sucha zaprawa** ok. 5 m2

Płytki ceramiczne, lastriko, kamień, PVC 1:1 + sucha zaprawa** ok. 7 m2

Suche, porowate powierzchnie, np. wylewki cementowe (szlichty) 1 warstwa 1:5
2 warstwa 1:3 ok. 5 m2

* W przypadku chłonnego podłoża betonowego gruntować jak dla wylewek cementowych.
** Świeżo wylany grunt posypać równomiernie niewielką ilością suchej zaprawy podłogowej i powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże; po wyschnięciu całe podłoże 
dokładnie odkurzyć.
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WYROBY DODATKOWE

weber.floor 4945 (maxit floor 4965)
siatka podłogowa z włókna szklanego

ZASTOSOWANIE
> Do zbrojenia samopoziomujących zapraw podłogowych wykonywanych:

• na izolacjach akustycznych z wełny mineralnej lub styropianu
• na warstwie oddzielającej (podkłady pływające)
• na spękanych, słabszych podłożach
• na podłożach drewnianych
• w systemach ogrzewania podłogowego

OPAKOWANIE
 100 m2

weber.floor 4960 (maxit floor 4960)
samoprzylepna dylatacja obwodowa z gąbki

ZASTOSOWANIE
> Do wykonywania pionowych dylatacji obwodowych przed ułożeniem zapraw podłogowych. 

Stosować wokół wszystkich ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. elementów „przebijających” 
podłogę. Dzięki wysokiej elastyczności kompensuje ruchy i drgania podkładów podłogowych  
i posadzek oraz izoluje akustycznie podkłady i podłogi pływające - zapobiega powstawaniu 
mostków akustycznych.

OPAKOWANIE
Przekrój 5 x 30 mm - 15 mb
Przekrój 7 x 50 mm - 10 mb

weber.floor 4950
cienkowarstwowa mata do izolacji akustycznej

ZASTOSOWANIE
> Do cienkowarstwowej izolacji akustycznej podłóg. Umożliwia znaczą poprawę izolacyjności 

akustycznej podłóg, przy zachowaniu niewielkiej grubości kompletnego rozwiązania 
systemowego (weber.floor AKUSTIC). Jako warstwa oddzielająca dla podłóg pływających na 
słabszych podłożach.

Poprawa izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych  ΔL’n,w : - 19 dB
Grubość: 3,5 mm
Szerokość: 1 m + 7 mm warstwa samoprzylepna
Długość rolki: 20 mb

weber.floor 4965 (maxit floor 4965)
samoprzylepna taśma z gąbki

ZASTOSOWANIE
> Do wydzielania pól roboczych przy układaniu samopoziomujących zapraw podłogowych.  

weber.floor 4965 (maxit floor 4965) należy przyklejać na zagruntowane podłoże, gdy grunt jest 
już suchy. Po wstępnym związaniu ułożonej zaprawy samopoziomującej paski z gąbki należy 
usunąć, aby trwale nie połączyły się z podłożem i zaprawą samopoziomującą. Nie stosować jako 
profilu dylatacyjnego.

OPAKOWANIE
Przekrój 15x15 mm - paczka 50 mb
Przekrój 30x30 mm - paczka 50 mb

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• do dylatacji obwodowych
• wysoka elastyczność
• do systemów podłóg pływających
• zapobiega powstawaniu mostków 

akustycznych

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• bardzo dobre parametry akustyczne
• warstwa oddzielająca na słabszych 

podłożach
• element systemu posadzek bezszwowych
• łatwa i szybka w układaniu 
• dla budynków nowych i remontowanych

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• do wydzielania pól roboczych przy układaniu 

samopoziomujących zapraw podłogowych

NAJWAżNIEJSZE WŁAśCIWOśCI
• splot gazejski
• odporna na alkalia
• szerokość 1 m
• gęstość powierzchniowa ok. 165 g/m2

• wymiary oczek 10 x 10 mm
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Mieszanie w sposób mechaniczny. Pompa umożliwia 
płynną regulację szybkości mieszania i podawania 
gotowego materiału – dzięki temu można układać 
zarówno cienkie, jak i grube warstwy podkładu 
podłogowego.

Technika silosowa. Samopoziomujący podkład 
podłogowy jest automatycznie mieszany  
z odpowiednią ilością wody i podawany wężem 
na miejsce wbudowania – wszystkim steruje 
zaawansowana elektronika.

Pompowanie materiału. W zależności od rodzaju 
urządzenia, samopoziomujący podkład podłogowy 
można wypompować na odległość do 150 m.

KORZYśCI EKONOMICZNE  
I EKOlOGICZNE - UKŁADANIE 
MASZYNOWE PODKŁADóW 

weber.floor

> znacznie zwiększa się szybkość oraz poprawia 
jakość wykonanych robót,

> niższa jest pracochłonność i wysiłek wykonawców,

> w przypadku systemu silosowego brak jest pustych 
worków po wyrobie i praktycznie nie powstaje 
żadne zapylenie,

> zmniejsza się wymagana powierzchnia placu 
budowy.

PORóWNANIE WYDAJNOśCI DlA RóżNYCh METOD APlIKACJI (dla przykładowej grubości 10 mm)

TEChNIKA APlIKACJI MASZYNOWEJ weber.floor

Mieszarka podsilosowa 
SMP-FE 100

Pompa 
Cura RTV 511

Pompa 
duo-mix 2000

Pompa 
ABS 860

Układanie 
ręczne

Czas przygotowania 60 minut 60 minut 60 minut 30 minut 10 minut

liczba pracowników 3 5 5 4 3

Wydajność [litr / minuta] 100 70 60 25 4

Wydajność [litr / godzina] 6 000 4 200 3 600 1 500 240

Grubość podkładu 
podłogowego

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Wykonana powierzchnia  
w ciągu 1 godziny

600 m2 420 m2 360 m2 150 m2 24 m2

Zużycie materiału  
kg / godzina

10 200 7 140 6 120 2 550 408
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PRZYKŁADOWE REAlIZACJE

Centrum handlowe Forum, Gliwice
Wyrób: weber.floor 4320 (maxit floor 4320)
Powierzchnia: ok. 1500 m2

Wyrównanie podłoża po odspojonym podkładzie 
anhydrytowym. 

Akademia Ekonomiczna, Katowice
Wyrób: weber.floor 4320 (maxit floor 4320)
weber.floor 4350 (maxit floor 4350)
Powierzchnia: ok. 4000 m2

Renowacja starych, nienośnych podłoży 
w technologii cienkowarstwowych podkładów pływających 
weber.floor. 

Centrum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa
Wyrób: maxit mixokret (weber.floor MIXOKRET)
Powierzchnia: ok. 400 m2

Nowy jastrych wykonany w technologii podłogi pływającej  
z izolacją akustyczną - system Weber dB-Floor. 

Budynek biurowo-produkcyjny, Częstochowa
Wyrób: weber.floor 4150 (maxit floor 4150)
Powierzchnia: ok. 3500 m2

Renowacja starych podłoży pod nowe posadzki.

Uniwersytet Łódzki, Łódź
Wyrób: weber.floor 4320 (maxit floor 4320)
Powierzchnia: ok. 2000 m2

Renowacja starych, nienośnych podłoży w technologii 
podkładów pływających weber.floor.

Budynek ZUS, Warszawa
Wyrób: weber.floor 4150 (maxit floor 4150)
Powierzchnia: ok. 2500 m2

Wyrównanie podłoży pod wykładziny.



Zapraszamy do kontaktu  
z dystrybutorami lokalnymi 
lub naszymi pracownikami,  
którzy zawsze służą wszelką 
pomocą pod wskazanymi  
numerami telefonów.

Najlepsze firmy wykonawcze zapraszamy do udziału w Programie 
WEBER.flooR pRofEssional tEam - Wfpt. 

Po szczegółowe informacje zapraszmy do naszych Przedstawicieli.

Koordynatorzy inwestycji podłogowych

> Główny adres kontaktowy:

saint-Gobain Construction  
products polska sp. z o.o.
Weber - Biuro w Warszawie
02-677 Warszawa

ul. Cybernetyki 21
tel.: +48 22 589 85 80
fax: +48 22 589 85 89
Infolinia 801 62 00 00
kontakt@e-weber.com
www.netweber.pl
www.maxit.pl
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www.netweber.pl
www.weberfloor.pl

> siedziba firmy:
saint-Gobain Construction  
products polska  sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Okrężna 16
NIP: 522-01-01-585 

> Zakład produkcyjny
41-500 Chorzów
ul. Niedźwiedziniec 10
tel.: +48 32 728 25 22
fax: +48 32 728 25 20

> Zakład produkcyjny
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 174
tel.: +48 58 771 04 05 do 08
fax: +48 58 771 04 04

> Zakład produkcyjny
83-140 Gniew
ul. Krasickiego 9
tel.: +48 58 535 25 95
fax: +48 58 535 25 96

> Zakład produkcyjny
05-530 Góra Kalwaria
ul. Adamowicza 1
tel.: +48 22 701 55 01 do 06
fax: +48 22 701 55 09

> Zakład produkcyjny
27-400 ostrowiec Św.
ul. 11-go Listopada 60
tel.: +48 41 26 67 301 do 04
fax: +48 41 26 67 310 do 11

> Zakład produkcyjny
62-080 tarnowo podgórne
k. poznania
ul. Poznańska 2B
tel.: +48 61 81 68 350 do 353
fax: +48 61 81 68 360

> Zakład produkcyjny
51-502 Wrocław
ul. Mydlana 7
tel.: +48 71 372 85 75
fax: +48 71 372 82 30

Lublin
Chełm

Iława

Grudziądz

Warszawa

REGION 4
602 420 889

REGION 2
505 172 029

REGION 5
602 420 890

REGION 3
602 420 825

REGION 1
505 172 043


