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weber lepila za keramiko   
enostavna odločitev

weber.col

weber.col

interier

exterier

oznaka izdelka: LKin

oznaka izdelka: LKex

cena: vreča 25 kg: 5,65 € +ddv
cena: 1000 kg: 226,00 € +ddv
cena: paleta 1050 kg: 237,30 € +ddv
1 paleta = 42 vreč

1 paleta = 42 vreč

cena: vreča 25 kg: 11,20 € +ddv
cena: 1000 kg: 448,00 € +ddv

weber.col interier je standardno cementno lepilo za lepljenje vpojnih keramičnih 
ploščic, klinkerja, naravnega in umetnega kamna manjših dimenzij na notranjih 
zidnih in talnih podlagah. Primerno je za lepljenje na vse vrste ometov, 
cementnih in anhidridnih estrihov ter ostalih mineralnih podlag.  Ni primerno za 
lepljenje na mavčne podlage, les in kovino.

weber.col interier lepilo je prava izbira za manj zahtevna notranja dela.

weber.col exterier je izboljšano cementno lepilo za lepljenje manj poroznih 
keramičnih ploščic, klinkerja, naravnega in umetnega kamna, mozaika in 
granitogresa večjih dimenzij na notranjih in zunanjih zidnih in talnih podlagah. 
Primerno je za lepljenje na vse vrste ometov, cementnih in anhidridnih estrihov, 
mavčnih in ostalih mineralnih podlag ter v sistemih talnega gretja. Ni primerno 
za lepljenje na les in kovino.
weber.col exterier lepilo s podaljšanim odprtim časom in zmanjšanim lezenjem 
je primerna izbira za zahtevnejša notranja in zunanja dela.

EMBALAŽA:

Prodaja na paleto

EMBALAŽA:

VIDEZ:

BARVA:

BARVA:

VIDEZ:

PORABA:

PORABA:

RAZRED:

RAZRED:

TRAJANJE:

TRAJANJE:

Vreča 25 kg.

Vreča 25 kg.

Zmes v prahu .

Siva.

Siva.

Zmes v prahu .

3 do 5 kg/m2 
Poraba je odvisna od vrste in kakovosti podlage, tehnike nanosa in vrste uporabljenega orodja. 

C1npd.

C2TE.

12 mesecev v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži, 
zaščiteni pred zamrzovanjem, vlago in visokimi temperaturami.

12 mesecev v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži, 
zaščiteni pred zamrzovanjem, vlago in visokimi temperaturami.

Standardno lepilo za notranje lepljenje vpojne keramike 
manjših dimenzij.

Elastično lepilo za zunanje in notranje lepljenje manj 
vpojne keramike večjih dimenzij.

3 do 5 kg/m2 
Poraba je odvisna od vrste in kakovosti podlage, tehnike nanosa in vrste uporabljenega orodja. 

Prodaja na paleto

cena: paleta 1050 kg: 470,40 € +ddv
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weber lepila za keramiko   
standardne rešitve
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weber.maltex SP

oznaka izdelka: LK40

cena: 1000 kg: 354,00 € +ddv
cena: vreča 25 kg: 8,85 € +ddv

weber.maltex SP lepilo z zmanjšanim lezenjem je predvsem primerno za 
zahtevnejše lepljenje manj vpojne keramike v stanovanjskih in javnih prostorih s 
povečanimi obremenitvami.

weber.maltex SP je izboljšano cementno lepilo za lepljenje vseh vrst keramičnih 
ploščic, granitogresa, klinkerja, granita, naravnega in umetnega kamna in 
mozaika vseh velikosti in dimenzij na notranjih in zunanjih zidnih in talnih 
podlagah.  Primerno je za lepljenje na vse vrste ometov, cementnih in 
anhidridnih estrihov, mavčnih in ostalih mineralnih podlag. Ni primerno za 
lepljenje na les in kovino.

VIDEZ: BARVA:

PORABA:TRAJANJE:

Vreča 25 kg.

12 mesecev v originalno zaprti in nepoškodovani 
embalaži, zaščiteni pred zamrzovanjem, vlago in 
visokimi temperaturami.

12 mesecev v originalno zaprti in nepoškodovani 
embalaži, zaščiteni pred zamrzovanjem, vlago in 
visokimi temperaturami.

Poraba: 3 do 5 kg/m2 - 
Poraba je odvisna od vrste 
in kakovosti podlage, 
tehnike nanosa in vrste 
uporabljenega orodja. 

Poraba: 3 do 5 kg/m2 - 
Poraba je odvisna od vrste 
in kakovosti podlage, 
tehnike nanosa in vrste 
uporabljenega orodja. 

Zmes v prahu . Siva.

RAZRED:
C2T.

EMBALAŽA:

cena: paleta 1050 kg: 371,70 € +ddv

Izboljšano cementno lepilo za granitogres in kamen.

weber.col extraflex

oznaka izdelka: F604
cena: vreča 25 kg: 15,30 € +ddv
cena: 1000 kg: 612,00 € +ddv

weber.col extraflex je izboljšano elastično cementno lepilo, namenjeno za 
najbolj zahtevna lepljenja vseh vrst keramičnih ploščic, granitogresa, klinkerja, 
naravnega in umetnega kamna ter mozaika vseh velikosti in dimenzij na 
notranjih in zunanjih zidnih in talnih podlagah. Primerno je za lepljenje na vse 
vrste ometov, cementnih in anhidridnih estrihov, mavčnih in ostalih mineralnih 
podlag. Ni primerno za lepljenje na les in kovino.

weber.col extraflex lepilo s podaljšanim odprtim časom in zmanjšanim 
lezenjem je zaradi svoje visoke elastičnosti, oprijema in mehanske odpornosti 
primerno za lepljenje keramike na keramiko, sisteme talnega gretja ter ostale 
podlage z visokimi kriteriji lepljenja (bazeni, terase, dvorišča, pralnice in 
podobno) tako v stanovanjskih kot javnih prostorih.

VIDEZ: BARVA:

PORABA:TRAJANJE:

Vreča 25 kg. Zmes v prahu . Siva.

RAZRED:
C2TES1.

EMBALAŽA:

cena: paleta 1050 kg: 642,60 € +ddv

Izboljšano elastično cementno lepilo za zahtevna dela.

1 paleta = 42 vreč

1 paleta = 42 vreč



Običajna lepila za keramiko.

WEBER BREZPRAŠNA TEHNOLOGIJA.

WEBER BREZPRAŠNA TEHNOLOGIJA

Za potrebe lepljenja in 
polaganja keramičnih ploščic 
je Saint-Gobain Weber razvil  
posebno paleto izdelkov,  
primernih za vaše delo.

Vsi izdelki v tej liniji vsebujejo 
tehnologijo SP TECH, ki se 
ponaša z bistvenim zmanjšanjem 
prašnih delcev v različnih fazah 
obdelave - za večje udobje 
izvajalca in končnega kupca.

weber.col plus weber.col prestige weber.col pro HP
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Po uporabi običajnih izdelkov ... Po uporabi Weber LOW-DUST izdelkov ...



plus
Belo brezprašno lepilo za zahtevna notranja dela.
weber.col plus je brezprašno belo standardno cementno lepilo za lepljenje srednje vpojnih keramičnih ploščic, klinkerja, 
naravnega in umetnega kamna ter mozaika na notranjih in zunanjih zidnih in talnih podlagah pri debelini nanosa do 10 
mm. Posebna proizvodna tehnologija omogoča opazno manjše tvorjenje prahu v različnih fazah izvedbe, s čimer se povečuje 
udobje pri izvedbi. Primerno je za lepljenje na vse vrste ometov, cementnih in anhidridnih estrihov ter ostalih mineralnih 
podlag. Ni primerno za lepljenje na mavčne podlage, les in kovino.
weber.col plus lepilo s podaljšanim odprtim časom in zmanjšanim lezenjem je zaradi svoje visoke kakovosti primerno za 
zahtevnejša lepljenja predvsem svetle keramike in mozaika na notranjih površinah.

EMBALAŽA: VIDEZ:

BARVA:

PORABA:

RAZRED:

TRAJANJE:

Embalirano v 25 kg vrečah. Zmes v prahu.

Bela.

mozaiki 2 kg/m² 
drugi formati 3 do 5 kg/m²
Poraba je odvisna od vrste in kakovosti podlage, tehnike nanosa in vrste 
uporabljenega orodja.

Manj prahu pri mešanju

Enostavnost in lahkotnost nanosa

Lažje vgrajevanje svetlih fugirnih mas

Podaljšan odprti čas z zmanjšanim zdrsom

Odporen na zmrzal

weber.col plus

oznaka izdelka: LK70
cena: vreča 25 kg: 9,15 € +ddv
cena: 1000 kg: 366,00 € +ddv
cena: paleta 1500 kg: 549,00 € +ddv

belo brezprašno lepilo za keramiko
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12 mesecev v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži, 
zaščiteni pred zamrzovanjem, vlago in visokimi temperaturami.

weber.col

1 paleta = 60 vreč

C1TE.



prestige
Belo brezprašno lepilo za granitogres in sanacijska dela.
weber.col prestige je brezprašno belo izboljšano cementno lepilo za lepljenje manj vpojnih keramičnih ploščic, klinkerja, 
naravnega in umetnega kamna, mozaika, granitogresa večjih formatov in steklenih prizem na notranjih in zunanjih zidnih 
in talnih podlagah pri debelini nanosa do 10 mm. Posebna proizvodna tehnologija omogoča opazno manjše tvorjenje prahu 
v različnih fazah izvedbe, s čimer se povečuje udobje pri izvedbi. Primerno je za lepljenje na vse vrste ometov, cementnih in 
anhidridnih estrihov, mavčnih in ostalih mineralnih podlag. Ni primerno za lepljenje na les in kovino.
weber.col prestige lepilo s podaljšanim odprtim časom je predvsem primerno za lepljenje granitogresa večjih dimenzij in 
izvedbo sanacijskih del s polaganjem nove keramike preko obstoječe (s predhodno uporabo premaza weber.floor 4716). 

PORABA:

TRAJANJE:

weber.col prestige

oznaka izdelka: LK80
cena: vreča 25 kg: 14,30 € +ddv
cena: 1000 kg: 572,00 € +ddv
cena: paleta 1500 kg: 858,00 € +ddv

belo brezprašno lepilo za keramiko

EMBALAŽA: VIDEZ:

BARVA: RAZRED:

Embalirano v 25 kg vrečah. Zmes v prahu.

Bela.

mozaiki 2 kg/m² 
drugi formati 3 do 5 kg/m²
Poraba je odvisna od vrste in kakovosti podlage, tehnike nanosa in vrste 
uporabljenega orodja.

Manj prahu pri mešanju

Enostavnost in lahkotnost nanosa

Polaganje na obstoječo keramiko 

(do srednjih formatov)

Varnejše lepljenje naravnega kamna

Lažje vgrajevanje svetlih fugirnih mas

Vezanje brez krčenja

Za povečane obremenitve

Podaljšan odprti čas

Odporen na zmrzal
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12 mesecev v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži, 
zaščiteni pred zamrzovanjem, vlago in visokimi temperaturami.

weber.col

1 paleta = 60 vreč

C2E.



pro HP
Belo brezprašno in deformabilno lepilo za najbolj zahtevna dela.
weber.col pro HP je belo brezprašno deformabilno cementno lepilo z visoko lepilno močjo. Uporablja se za lepljenje vseh vrst 
keramičnih ploščic, granitogresa, klinkerja, naravnega in umetnega kamna ter mozaika tudi največjih dimenzij na notranjih 
in zunanjih zidnih in talnih podlagah. Posebna proizvodna tehnologija omogoča opazno manjše tvorjenje prahu v različnih 
fazah izvedbe, s čimer se povečuje udobje pri izvedbi. Primerno je za lepljenje na vse vrste ometov, cementnih in anhidridnih 
estrihov, mavčnih in ostalih mineralnih podlag ter les (ob predhodni uporabi weber.floor 4716). Ni primerno za lepljenje na 
kovino.
weber.col pro HP deformabilno lepilo s podaljšanim odprtim časom in zmanjšanim lezenjem je zaradi svoje visoke elastičnosti, 
oprijema in mehanske odpornosti primerno za lepljenje keramike v bazenih, izvedbo sanacijskih del (lepljenje keramike na 
keramiko s predhodno uporabo weber.floor 4716 premaza), lepljenje na sisteme talnega gretja ter fasadne površine in ostale 
podlage z visokimi kriteriji lepljenja tako v stanovanjskih kot javnih prostorih.

weber.col pro HP

oznaka izdelka: LK90
cena: vreča 25 kg: 16,80 € +ddv
cena: 1000 kg: 672,00 € +ddv
cena: paleta 1500 kg: 1.008,00 € +ddv

belo brezprašno lepilo za keramiko
Manj prahu pri mešanju

Enostavnost in lahkotnost nanosa

Polaganje na obstoječo keramiko 

(do večjih formatov)

Hkratno polaganje in fugiranje 

steklenih mozaikov

Varnejše lepljenje naravnega kamna

Lažje vgrajevanje svetlih fugirnih mas

Za lepljenje keramike na fasadne površine

Za povečane obremenitve

Podaljšan odprti čas z zmanjšanim zdrsom

Odporen na stalno omočenost in zmrzal

PORABA:

TRAJANJE:

EMBALAŽA: VIDEZ:

BARVA: RAZRED:

Embalirano v 25 kg vrečah. Zmes v prahu.

Bela.

14 15

mozaiki 2 kg/m² 
drugi formati 3 do 5 kg/m²
Poraba je odvisna od vrste in kakovosti podlage, tehnike nanosa in vrste 
uporabljenega orodja.

12 mesecev v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži, 
zaščiteni pred zamrzovanjem, vlago in visokimi temperaturami.

weber.col

1 paleta = 60 vreč

C2TES1.



weber fugirne mase in silikoni 

01 milk

OPOZORILO:
Tiskani vzorci ne prikazujejo dejanskega končnega izgleda. Zaradi številnih vplivov med izvedbo in strjevanjem fugirne mase lahko 
pride do odstopanja odtenka od originalnega vzorca fugirne mase ali silikona. V primeru, da je barvni odtenek končnega izdelka 
izrednega pomena, je potreben predhodni preizkus na manjši skriti in nevpadljivi površini v danih okoliščinah vgradnje.

weber.color barvna lestvica 

29 grey

19 beige

04 sesame 

18 toffee

15 coffee

42 volcano

30 carbon

16 17



perfect silikon
Fleksibilna, vodoodbojna in abrazijsko odporna fugirna masa. Trajnoelastična, nevtralna silikonska enokomponentna sanitarna tesnilna masa.
weber.color perfect je fleksibilna, vodoodbojna in v masi obarvana fugirna masa na cementni osnovi. Vsebuje dodatek proti 
algam in plesnim, ki zavira njihov razvoj in nastanek, kar je pomembno ob uporabi v vlažnih prostorih. weber.color perfect 
fugirna masa je odporna na hišna čistilna sredstva in kemikalije. Zaradi njene fleksibilnosti je zmanjšana možnost nastanka 
lasastih razpok.

weber.color perfect fugirno maso uporabljamo za fugiranje talnih in stenskih ploščic, granitogrezov, steklenega in 
marmornega mozaika, klinkerja, naravnega in umetnega kamna na notranjih in zunanjih površinah stanovanjskih in 
poslovnih prostorov z normalnimi in povečanimi obremenitvami. Uporablja se v kopalnicah, vlažnih prostorih, površinah z 
vgrajenim talnim ogrevanjem, balkonih, terasah in bazenih. Primerna je za fuge širine od 2 do 20 mm.

weber.color silikon je trajnoelastična, nevtralna silikonska enokomponentna tesnilna masa za tesnenje reg med raznovrstnimi 
materiali na različnih podlagah in tudi vlažnih prostorih. weber.color silikon tesnilna masa se ponaša z odličnim oprijemom 
na večino gradbenih materialov, dobrimi mehanskimi lastnostmi,  odpornostjo na različne vremenske razmere in zmanjšanim 
polzenjem v vertikalnih regah. Ima visoko kemijsko UV obstojnost in prenese do 25% dilatacij.
weber.color silikon uporabljamo za tesnenje reg med raznovrstnimi materiali v suhih in vlažnih prostorih ter stikov med 
različnimi materiali (steklo, beton, opeka, neporozni naravni kamen, les, keramika, aluminij).

EMBALAŽA: VIDEZ:

BARVA:

TRAJANJE:

PORABA:

Kartuša 300 ml.
Karton 12 kosov.

Poraba tesnilne mase je odvisna od širine in globine rege.
Tabela okvirne porabe silikonskih mas se nahaja na strani 35.

Obarvana pasta.

8 odtenkov po weber.color 
barvni lestvici.
barvna lestvica na strani 17.

12 mesecev v originalno zaprti in 
nepoškodovani embalaži, zaščiteni pred vlago 
in zmrzovanjem.

EMBALAŽA: VIDEZ:

BARVA: RAZRED:

TRAJANJE:

PORABA:

Vreče 20 kg.
Vedra 2 in 5 kg.

0,1 do 1,5 kg/m2

Poraba je odvisna od širine in globine fug ter dimenzije ploščic.
Tabela okvirne porabe fugirnih mas se nahaja na strani 34.

Obarvana zmes 
v prahu.

8 odtenkov po weber.color 
barvni lestvici. 
Barvna lestvica na strani 17.

24 mesecev v originalno zaprti in 
nepoškodovani embalaži, zaščiteni 
pred vlago.

oznaka izdelka: WSN

fugirna masa tesnilna masa

weber.color
odtenek

oznaka izdelka:2PFM
vedro 2kg

oznaka izdelka:5PFM
vedro 5kg

oznaka izdelka:20PFM
vreča 20kg

01 milk 4,54 € + ddv 8,75 € + ddv 21,60 € + ddv
29 grey 4,54 € + ddv 8,75 € + ddv 21,60 € + ddv

04 sesame 4,54 € + ddv 8,75 € + ddv
19 beige 4,54 € + ddv 8,75 € + ddv
18 toffee 4,54 € + ddv 8,75 € + ddv
15 coffee 4,54 € + ddv 8,75 € + ddv
30 carbon 5,16 € + ddv 9,80 € + ddv
42 volcano 5,78 € + ddv 11,35 € + ddv

weber.color
odtenek

oznaka izdelka:WSN
kartuša 300 ml

01 milk 4,20 € + ddv
29 grey 4,50 € + ddv

04 sesame 4,20 € + ddv
19 beige 4,20 € + ddv
18 toffee 4,20 € + ddv
15 coffee 4,20 € + ddv
30 carbon 4,50 € + ddv
42 volcano 4,50 € + ddv

18 19

weber.color weber.color

CG2AW.



flex
Dvokomponentna elastična vodotesna masa.
weber.dry flex je dvokomponentna elastična vodotesna masa z visoko prilagodljivostjo za tesnenje balkonov, teras, streh, 
kabin za prhanje, korit in bazenov pred polaganjem keramičnih oblog. Namenjena je za vodotesno obdelavo ometov, estrihov, 
betonskih površin in montažnih konstrukcij ter zaščito površin pred delovanjem smoga, ogljikovega dioksida, kloridov, sulfatov 
idr. Izdelek se lahko uporablja tudi za izvedbo vodotesnega premaza na podzemnih delih objektov in vodnih rezervoarjih (tudi 
za pitno vodo) ter na splošno vpojnih in nevpojnih podlagah, če so trdne in obstojne.

weber.dry flex je treba zmešati ob upoštevanju razmerja: ena vreča zmesi v prahu (komponenta A) na eno ročko pripravljene 
emulzije (komponenta B). Ko se weber.dry flex strdi in doseže adhezijsko trdnost >1 N/mm2 se lahko prekrije neposredno z 
lepilom tipa weber.col pro HP.

KOMPONENTA A KOMPONENTA B

EMBALAŽA vreča 25kg ročka 8,3kg

VIDEZ siva zmes v prahu emulzija v beli barvi

TRAJANJE
12 mesecev v originalno zaprti in 

nepoškodovani embalaži, zaščiteni 
pred vlago

12 mesecev v originalno zaprti in 
nepoškodovani embalaži, zaščiteni 

pred zmrzovanjem

IZKORISTEK 
NA ENOTO 
PAKIRANJA

20,8 m2 na mm debeline (A-vreča 25kg in B-ročka 8,3kg)

Optimalno neprepustna in prilagodljiva

Ščiti beton pred karbonizacijo

Omogoča nadaljnjo izvedbo s keramičnimi talnimi 

oblogami z enokomponentnim lepilom

Predodmerjena in mikroarmirana masa

Ščiti beton pred agresivnimi vplivi

Primerna za stike s pitno vodo

weber.dry flex

oznaka izdelka: DF33
cena: vreča 25 kg in ročka  8,3 kg: 62,10 € +ddv

dvokomponentna vodotesna masa

20 21

weber.dry



flex MONO
Enokomponentna elastična cementna vodotesna masa.
weber.dry flex MONO je enokomponentna elastična cementna vodotesna masa z visoko prilagodljivostjo za tesnenje manjših 
balkonov, teras, kabin za prhanje in korit pred polaganjem keramičnih oblog. Namenjena je za vodotesno obdelavo ometov, 
estrihov, betonskih površin in montažnih konstrukcij ter na splošno vpojnih in nevpojnih podlag, če so trdne in obstojne.

weber.dry flex MONO se lahko prekrije z ustrezno keramiko ob uporabi lepila tipa weber.col pro HP.

Optimalno neprepustna

Optimalno prilagodljiva in fleksibilna

Primerna za nanos na vodoravnih površinah

Omogoča nadaljnjo izvedbo s keramičnimi 

talnimi oblogami s cementnimi lepili

Mikroarmirana

Zaščita manjših balkonov pred vdorom vode

EMBALAŽA: VIDEZ:

BARVA:

PORABA:

TRAJANJE:

Vreča 5 kg.
Karton 20 kg (4x5 kg).

Zmes v prahu.

Siva.

1,2 kg/m2 na mm debeline.

Izkoristek pri 5 kg vreči:  4,2 m2 pri 1 mm debeline nanosa.

12 mesecev v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži, 
zaščiteni pred vlago.

weber.dry flex MONO

oznaka izdelka: DFM5
cena: vreča 5 kg: 12,75 € +ddv
paket: 20 kg (4x5 kg): 51,00 € +ddv

enokomponentna vodotesna masa
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weber.dry

Prodaja na paket



844
Dvokomponentni vodotesni in lepilni sistem (2v1)
weber.xerm 844 je dvokomponentni hitrovezni vodotesni premaz in lepilo za ploščice v enem. Zaradi visoke fleksibilnosti in 
vodotesnosti je primeren za območja z večjimi obremenitvami vode, kot so balkoni, terase, kopalnice in ostali vlažni prostori. 
weber.xerm 844 zmanjšuje pojavljanje kalcijevega karbonata in preprečuje nastanek škode zaradi zmrzali. Pri vgradnji sistema 
weber.xerm 844 lahko s pomočjo weber. xerm gladilke izvedemo nanos prvega in drugega vodotesnega sloja v enem koraku 
in s tem prihranimo pri času izvedbe.

weber.xerm gladilka je namenska gladilka, ki omogoča izvedbo vodotesnega premaza in 
lepljenja v eni operaciji.

EMBALAŽA: VIDEZ:

BARVA:

PORABA:

TRAJANJE:

Embalirano v 6 ali 18 kg vedrih. Zmes v prahu in emulzija

Modro-siva.

Ca. 4,9 kg/m² z weber.xerm gladilo
Poraba je odvisna od vrste in kakovosti 
podlage, tehnike nanosa in vrste 
uporabljenega orodja.

2 izdelka v enem (2v1)

Prihranek pri času izvedbe

Visoko fleksibilen, 2 komp. izdelek (S2)

Primeren za vlažne prostore

Pohodnost po 4 urah

Visok oprijem 

Odlične aplikativne lastnosti

weber.xerm 844

oznaka izdelka (vedro 6 kg): X844-6

oznaka izdelka: G844

weber.xerm gladilka

oznaka izdelka (vedro 18 kg): X844-18
cena: vedro 6 kg: 42,90 € +ddv

cena/kos: 37,20 € +ddv

cena: vedro 18 kg: 117,00 € +ddv

Vsaj 9 mesecev v originalno 
zaprti in nepoškodovani 
embalaži, zaščiteni pred 
zamrzovanjem, vlago 
in visokimi temperaturami.

weber.xerm

vodotesni in lepilni sistem
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Sistem tesnilnih komponent

weber.tec 828, trak 50 m

weber.tec 828, trak 10 m

weber.tec 828, notranji kot

weber.tec 828, zunanji kot

weber.tec 828, manšeta mala

Sistem weber.tec 828 vsebuje visokoelastične vodotesne tesnilne trakove, 
manšete ter notranje in zunanje kotne elemente. Namen komponent je 
premostitev razpok in zatesnitev spojev ob vgradnji keramike. Komponente se 
lahko uporabljajo na zunanjih in notranjih površinah.

oznaka izdelka: 828-50

oznaka izdelka: 828-10

oznaka izdelka: 828-NK

oznaka izdelka: 828-ZK

oznaka izdelka: 828-MM

cena: zvitek 50 m: 105,00 € +ddv

cena: zvitek 10 m: 22,50 € +ddv

cena: paket (10 kosov): 40,00 € +ddv

cena: paket (10 kosov): 40,00 € +ddv

cena: paket (10 kosov): 40,00 € +ddv

cena: tm: 2,10 € +ddv

cena: tm: 2,25 € +ddv

cena: kos: 4,00 € +ddv

cena: kos: 4,00 € +ddv

cena: kos: 4,00 € +ddv

tesnilne komponente

weber.tec 828

Prodaja na zvitek

Prodaja na zvitek

Prodaja na paket

Prodaja na paket

Prodaja na paket
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weber.floor 4716

weber.maltex AC emulzija

oznaka izdelka: WFL5
cena: ročka 5 litrov: 32,00 € +ddv

Univerzalni, hitrosušeči enokomponentni osnovni 
premaz za optimalno sprijemno moč.
weber.floor 4716 lahko uporabljamo za povečevanje sprijemne moči na starih in 
novih stanovanjskih, javnih in industrijskih ter nevpojnih podlagah. 
weber.floor 4716 zagotavlja optimalni oprijem in uravnava vpojnost podlage 
pred nanosom tankoslojnih estrihov, izravnalnih mas in lepilnih malt.

weber.floor 4716 omogoča vezavo cementnih izravnalnih mas in lepil s 
problematično podlago.  Primeren je za uporabo na cementnih estrihih, betonu, 
stabilnih lesenih podlagah, asfaltu in keramiki. weber.floor 4716 ni primeren za 
uporabo na prostem, območjih v stalnem stiku z vodo, na mavčnih ploščah, na 
mokrih ali zamrznjenih podlagah, podlagi ki se tali ali pri kateri obstaja tveganje 
zamrzovanja v naslednjih 24 urah in na zelo poroznih ali krhkih podlagah.

EMBALAŽA:

EMBALAŽA:

VIDEZ:

VIDEZ:

PORABA: IZDELAVA ca. m2

PORABA:

TRAJANJE:

TRAJANJE:

Vedro 5 litrov. Tekočina bele barve.

Vedro 5 in 20 kg. Tekočina bele barve.

0,2 do 0,4 L/m². na ročko 5l:
12,50 - 25,00 m².

Približno 0,2 kg/m2, odvisno od podlage, kot prednamaz, ki se 
pripravlja v mešalnem razmerju 1:4 do 1:5 (emulzija:voda). 
Količina emulzije, ki se uporablja kot dodatek maltnim mešanicam, 
je vsakokratno navedena na embalaži.

12 mesecev v originalno zaprti in 
nepoškodovani embalaži, zaščiteni pred 
zamrzovanjem in visokimi temperaturami.

12 mesecev v originalno zaprti in 
nepoškodovani embalaži, zaščiteni pred 
zamrzovanjem in visokimi temperaturami.

Osnovni premaz in dodatek maltnim mešanicam.
weber.maltex AC emulzija je namenjena za egalizacijo in nevtralizacijo vpojnih 
podlag pred nanosom talnih in zidnih izravnalnih mas, fasadnih lepil in lepil za 
keramiko. Lahko se uporablja kot dodatek za izboljšanje lastnosti lepil za keramiko 
programa weber.maltex. Prav tako se uporablja kot vezni most, kjer se zahteva 
večja paroprepustnost.

weber.maltex AC emulzija je primerna za vse vrste ometov, cementnih in 
anhidridnih estrihov ter ostalih mineralnih podlag. Ni primerna za uporabo 
na mokri ali zamrznjeni podlagi, podlagi ki se tali ali pri kateri obstaja tveganje 
zamrzovanja v naslednjih 24 urah in na zelo krhkih podlagah.

oznaka izdelka: EM05

oznaka izdelka: EM20
cena: vedro 5 kg: 22,15 € +ddv

cena: vedro 20 kg: 82,40 € +ddv
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osnovni premazi

MEŠALNO RAZMERJE

Podlaga Rdečenje 4716:Voda L/m2 Dodatno

BETON 1:3 0,10

MOČNO VPOJNA PODLAGA 1:5 + 1:3 0,20

LAHKI BETON 1:3 0,15

KAMEN, KERAMIKA 1:1 0,15 + posip

PVC 1:1 0,15

LES, LINOLEJ 5:1 0,20

IZDELAVA ca. m2

na vedro 5kg: 25,00 m²
na vedro 20 kg: 100,00 m2



Samorazlivna talna izravnalna masa.
weber.nivelit samorazlivna talna izravnalna masa je namenjena za izdelavo 
ravnih in vpojnih površin, v debelini od 2 do 12 mm, pred polaganjem tekstilnih, 
plastičnih, lesenih, keramičnih in ostalih oblog. Primerna je za vse vrste starih in 
novih mineralnih podlag v zaprtih prostorih, vključno s sistemi talnega ogrevanja.

weber.nivelit izravnalna masa ima odlične razlivne lastnosti in je enostavna za 
vgradnjo. Pri pripravi mase upoštevajte priporočeno mešalno razmerje za vodo.

EMBALAŽA: VIDEZ:

BARVA:

PORABA:

TRAJANJE:

Vreča 25 kg. Zmes v prahu.

Siva.
oznaka izdelka: M635S
cena: vreča 25 kg: 15,45 € +ddv
cena: 1000 kg: 618,00 € +ddv
cena: paleta 1050 kg: 648,90 € +ddv

izravnalna masa
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12 mesecev v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži, 
zaščiteni pred zamrzovanjem, vlago in visokimi temperaturami.

ca. 1,5 kg za mm debeline na m2 

Poraba je odvisna od vrste in kakovosti podlage, tehnike nanosa in vrste 
uporabljenega orodja.

weber.nivelit

1 paleta = 42 vreč



Lepilo za keramiko Vrsta dela Vrsta keramike Format keramike Vrsta podlage 

Ime Razred
Debelina 
nanosa v 

mm
Notranja Zunanja Vpojna Srednje 

vpojna Nevpojna Mali Srednji Veliki Veliki
nesor.

Naravni 
kamen Mozaik Ogrevana Vodotesna Terase, 

balkoni Bazeni Fasadni 
sistemi

Obstoječa 
keramika

C1npd 5

C1TE 10

C2E 10

C2T 5

C2TE 5

C2TES1 5

C2TES1 10

weber.col plus

weber.col prestige

weber.maltex SP

weber.col pro HP

weber.col interier

weber.col exterier

weber.col extraflex
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OPOZORILO: Tabela priporočene uporabe je zgolj informativnega značaja. Podrobnejše informacije o uporabi naših izdelkov najdete v tehničnih listih, na 
spletni strani www.weber-terranova.si ali v naši tehnično - svetovalni službi.

TABELA UPORABE LEPIL ZA KERAMIKO



poraba fugirnih mas poraba silikonskih mas 

Globina rege  
v mm

Širina rege
 v mm

6 8 10 12 15 20
6 8,3 6,2 5,0 4,2

8 4,7 3,7 3,1 2,5

10 3,0 2,5 2,0 1,5

12 2,1 1,7 1,2

15 1,3 1,0

20 0,75
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Format ploščic
 v cm

Dolžina fug 
v m/m2

Širina fuge 
v mm

Globina fuge
 v mm

Okvirna poraba 
v kg/m2

2 x 2 90,00 2 4 1,45

5 x 5 38,00 2 4 0,60

7 x 7 28,00 3 6 1,00

10 x 10 19,00 3 6 0,70

10 x 20 14,00 5 6 0,85

11,5 x 23 12,00 3 6 0,45

15 x 15 13,00 3 6 0,45

15 x 20 11,00 5 6 0,65

15 x 60 8,00 5 10 0,80

20 x 20 10,00 3 7 0,40

20 x 25 8,50 5 8 0,70

20 x 60 7,50 3 10 0,45

20 x 80 6,30 3 10 0,40

30 x 30 6,50 3 8 0,30

30 x 40 5,50 5 8 0,45

30 x 60 5,00 3 10 0,30

33 x 33 6,00 5 8 0,50

33 x 90 4,30 2 10 0,20

40 x 40 5,00 3 10 0,30

40 x 80 3,80 2 10 0,15

45 x 45 4,50 5 10 0,45

50 x 50 4,00 5 10 0,40

60 x 60 3,50 3 10 0,20

60 x 120 1,80 2 10 0,10

80 x 80 2,30 3 10 0,15

100 x 100 1,40 5 12 0,15

weber.color perfect weber.color silikonokvirna poraba fugirne mase okvirna poraba tesnilne mase

Poraba tesnilne mase je odvisna od širine in globine rege. V zgornji tabeli so ocenjeni 
dolžinski metri, ki jih lahko  zatesnimo z eno kartušo (300 ml) tesnilne mase.

Zapiski:

OPOZORILO: Tabela okvirne porabe fugirne mase je zgolj informativnega značaja, poraba lahko variira glede na dane okoliščine vgradnje.



Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.
Ljubljanska cesta 68 - 1290 Grosuplje 

www.weber-terranova.si
info@weber-terranova.si

tel.: 01 781 80 10


