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Еластично лЕпило за кЕрамични покрития с голяма устойчивост на 
сляганЕ и удължЕно врЕмЕ за корЕкция.

Приложение: weber.xerm 851 може да се полага върху циментови, 
калциево-сулфатни замазки и такива за подово отопление, също 
върху бетон, гипсокартонени и гипсофазерни плоскости, цименто-
ви, вароциментови и гипсови мазилки, плоскости от твърда пяна и 
weber.sys 834 олекотени платна с минерално покритие от екстру-
диран полистирол. Продуктът е особено подходящ за поправка на 
малки неравности и дефектни участъци по основата.

Време за работа около 4 часа

Отворено време 30 мин.

Устойчивост на стъпване след 24 часа

Фугиране след 24 часа

Пълно натоварване след 7 дни

Температура на полагане 5°С до 30°C

Температурна устойчивост след втвърдяване -20°С до 70°C

Предназначен e за полагане на керамични покрития за вътрешно и външно приложение,  с го-
ляма устойчивост на слягане, както и за заравняване на малки неравности и дефекти до 10 мм.                                                                                                         
-  подходящ e за лепене на  устойчиви на промяна в цвета естествени камъни, както и мозайки 
и бетонни плочи;                 
-  подходящ e за подово отопление;                                                          
-  подходящ e за използване във влажни, мокри и студени помещения, както и с водно налягане. 

Характеристики:
	 Тънко и среднослойно лепило до 10 мм;
	 С голяма устойчивост  (на слягане); 
	 С удължено време за корекция;
	 За заравняване на малки неравности и дефектни участъци до 10 мм.
        
Технически данни:  КЛАС-С2 ТЕ     БДС EN 12004

СПЕциАЛни ЛЕПиЛА 
зА КЕрАмични ПоКриТия и ЕСТЕСТвЕни КАмъни

weber.xerm 851

необходими инструменти: назъбена маламашка, мистрия
Състав:  Цимент, избрани пълнители и добавки
цвят: Натурално сив
опаковка: Книжни торби със защитно фолио 25 кг.  Палет 1050 кг (42 торби)
       
                                                                                    
разходна норма:
при среднослойно нанасяне: 
около 4,3 кг/м²

вода: около 7,5 л / 25 кг

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца

при размер на зъбите от:

4 мм : около 1,5 кг/м²

6 мм : около 2,0 кг/м²

8 мм : около 2,5 кг/м²

10 мм : около 3,1 кг/м²
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Време за работа около 3 часа

Отворено време 30 мин.

Устойчивост на стъпване след 24 часа

Фугиране след 24 часа

Пълно натоварване след 7 дни

Температура на полагане 5°С до 30°C

Температурна устойчивост след втвърдяване -20°С до 70°C

сиво трасово лЕпило, намаляващо риска от осоляванЕ и ЕфлорЕс-
цЕнция, особЕно подходящо за полаганЕ на калибрирани ЕстЕствЕ-
ни камъни, врачански камък, травЕртин и варовик. 

Приложение: Силноеластично тънкослойно и среднослойно лепило 
с добавка от трас за полагане на керамични стенни и подови настилки, 
както и устойчиви  на оцветяване плочи от естествен камък, мозайки, 
гранитогрес  и бетонни блокчета. Подходящо при вътрешни и външни 
условия, върху циментови и калциево-сулфатни замазки, както и за 
подово отопление, бетон, газобетон, сухи замазки, гипсови, гипсокар-

weber.xerm

СПЕциАЛни ЛЕПиЛА 
зА КЕрАмични ПоКриТия и ЕСТЕСТвЕни КАмъни

852

тонени и гипсофазерни плоскости. Съдържанието на трас във weber.xerm 852 дава по-голяма 
сигурност срещу осоляване и ефлоресценция  при влага, при вътрешни и външни условия.

Характеристики:
	 Намалява риска от осоляване и ефлоресценция
	 На база на сив цимент
	 За стени и подове
	 За дебелина на слоя до 10 мм
	 Със съдържание на трас

Технически данни: КЛАС C2 TE / S1      БДС EN 12004

   
необходими инструменти: назъбена маламашка, мистрия
Състав:  Цимент, трас, избрани пълнители и добавки 
цвят: Натурално сив
опаковка: Книжни торби със защитно фолио 25 кг.  Палет 1050 кг (42 торби)

разходна норма:
при среднослойно нанасяне: 
около 4,5 кг/м²

вода: около 8 л / 25 кг

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца

при размер на зъбите от:

4 мм : около 1,5 кг/м²

6 мм : около 2,1 кг/м²

8 мм : около 2,6 кг/м²
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необходими инструменти: назъбена маламашка, мистрия
Състав:  Цимент, трас, избрани пълнители и добавки
цвят: Бял
опаковка: Книжни торби със защитно фолио 25 кг.  Палет 1050 кг (42 торби)

разходна норма:
при среднослойно нанасяне: 
около 4,9 кг/м²

вода: около 5,8 л / 25 кг

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца

бяло трасово лЕпило, намаляващо риска от осоляванЕ и ЕфлорЕс-
цЕнция, прЕпоръчва сЕ при полаганЕ на свЕтли камъни и нЕкали-
брирани ЕстЕствЕни камЕнни облицовни като гнайс и някой видовЕ 
пясъчник.

Приложение: За полагане на калибрирани и некалибрирани, нечув-
ствителни към влага и оцветяване плочи от естествен камък и бето-
нови настилки. Подходящо при вътрешни и външни условия, върху 
циментови и калциево-сулфатни замазки, както и за подово отопле-
ние, бетон, газобетон, сухи замазки, гипсови, гипсокартонени и гип-

Време за работа около 2 часа

Отворено време 30 мин.

Устойчивост на стъпване след 24 часа

Фугиране след 24 часа

Пълно натоварване след 7 дни

Температура на полагане 5°С до 30°C

Температурна устойчивост след втвърдяване -20°С до 70°C

СПЕциАЛни ЛЕПиЛА 
зА КЕрАмични ПоКриТия и ЕСТЕСТвЕни КАмъни

при размер на зъбите от: 10 мм : около 4,6 кг/м²

weber.xerm 862

софазерни плоскости, също върху weber.tec 824, weber.tec Superflex D 2 и дренажен разтвор 
weber.xerm 869. Съдържанието на трас във weber.xerm 862 дава по-голяма сигурност срещу 
осоляване при влага, при вътрешни и външни условия.
Подходящ за използване във влажни, мокри и студени помещения, както и с водно налягане.

Характеристики:
	 Намалява риска от ефлоресценция
	 На база на бял цимент
	 С голяма устойчивост  (на слягане)
	 За дебелина на слоя от 5-20 мм
	 Със съдържание на трас

Технически данни: КЛАС   С2 ТЕ     БДС EN 12004 
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Време за работа около 30 мин.

Отворено време 20 мин.

Устойчивост на стъпване след 3 часа

Фугиране след 3 часа

Пълно натоварване след 24 часа

Температура на полагане 5°С до 30°C

Температурна устойчивост след втвърдяване -20°С до 70°C

бързостягащо и бързосвързващо Еластично лЕпило за лЕпЕнЕ на 
чувствитЕлни към изцвЕтяванЕ на ЕстЕствЕни камъни и особЕно 
подходящо за изкуствЕни камЕнни облицовки. 

Приложение:    
Еластично тънкослойно и среднослойно бързостягащо и 
бързосвързващо лепило за полагане на плочки и чувствител-
ни на оцветяване естествени камъни за вътрешно приложение.                                                                                                     
weber.xerm 864 F е подходящ за лепене  на естествени камъни, те-
ракот, каменинови, порцеланови, керамични и стъклокерамични 

СПЕциАЛни ЛЕПиЛА 
зА КЕрАмични ПоКриТия и ЕСТЕСТвЕни КАмъни

weber.xerm 864 F

плочки  върху бетон, гипс, цимент и калциево- сулфатни  замазки,  асфалт, зидария, тухли, гип-
сокартон, газобетон и отопляеми замазки. Особено подходящо за основи, подложени на леки 
вибрации или леки напрежения, като стенни панели и отопляеми подови замазки.   

Характеристики:
	 За вътрешна употреба
	 На база на бял цимент
	 Изключителна сила на залепване
	 За дебелина на слоя до 10 мм
	 Бързосъхнещо и бързосвързващо

Технически данни: КЛАС С2 FT / S1     БДС EN 12004

   
необходими инструменти: назъбена маламашка, мистрия
Състав:  Цимент,  избрани пълнители и добавки 
цвят: Бял
опаковка: Книжни торби със защитно фолио 25 кг.  Палет 1050 кг (42 торби)

разходна норма:
при среднослойно нанасяне: 
около 4,0 кг/м²

вода: около 6,75 л / 25 кг

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца

при размер на зъбите от:

4 мм : около 1,5 кг/м²

6 мм : около 1,9 кг/м²

8 мм : около 2,2 кг/м²
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необходими инструменти:  назъбена маламашка, мистрия 
Състав:  Специален цимент,  избрани пълнители и добавки 
цвят: Светло сив
опаковка: Книжни торби със защитно фолио 20 кг.  Палет 840 кг (42 торби)

разходна норма:
при среднослойно нанасяне: 
около 3,8 кг/м²
за мм дебелина: около 1,1 кг/м²    

вода: При дебелослойно нанасяне: около 5,5 л/20 кг. При тънкослойно нанасяне: около 6,8 л/20 кг

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 6 месеца

weber.xerm 866 F

бързостягащо и бързосвързващо Еластично лЕпило за лЕпЕнЕ на 
чувствитЕлни към изцвЕтяванЕ и влага ЕстЕствЕни камъни като гра-
нит, мрамор, базалт, порфир и някои видовЕ пясъчник.

Приложение:    
Специално разработено лепило за полагане при вътрешни и външни 
условия на калибрирани и некалибрирани плочи от естествен камък, 
които са чувствителни към влага и оцветяване (гранит, порфир, варо-
вик, травертин, спила, кварц, мрамор и др.), както и изделия от изпе-
чена глина (Cotto) и камък. weber.xerm 866 F може да се използва и за 

Време за работа около 45 мин.

Отворено време 30 мин.

Устойчивост на стъпване след 3 часа

Фугиране след 3 часа

Пълно натоварване след 3 дни

Температура на полагане 5°С до 30°C

Температурна устойчивост след втвърдяване -20°С до 70°C

СПЕциАЛни ЛЕПиЛА 
зА КЕрАмични ПоКриТия и ЕСТЕСТвЕни КАмъни

при размер на зъбите от:
8 мм : около 2,2 кг/м²

10 мм : около 2,8 кг/м²

лепене на подпрозоречен камък. Подходящи основи са циментови и калциево-сулфатни замазки, 
както и такива, подходящи за подово отопление, замазки от течен асфалт (във вътрешни помеще-
ния). Многоприложимата лепилна смес съчетава в себе си характеристиките на тънко-, средно- и 
дебелослойно лепило. Отличава се със сравнително бърза кристализация дори при ниски темпе-
ратури. Това позволява с него да бъдат полагани и чувствителни на оцветяване и влага материали. 
Продуктът може да се използва за изравняване на малки участъци с дебелина на слоя до 30 мм.

Характеристики:
	 За дебелина на слоя от 3 до 30 мм 
	 С минимално свиване на обема при съхнене
	 Тънко- , средно- и дебелослойно лепило
	 Бърза кристализация дори при ниски температури

Технически данни: КЛАС  C1 FTE     БДС EN 12004
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weber.xerm 859 F

Време за работа около 45 мин.

Отворено време 30 мин.

Устойчивост на стъпване след 3 часа

Фугиране след 3 часа

Пълно натоварване след 3 дни

Температура на полагане 5°С до 30°C

Температурна устойчивост след втвърдяване -20°С до 70°C

бързостягащо лЕпило с висока Еластичност, особЕно подходящо за 
силнонатоварЕни площи - търговски, складовЕ и общЕствЕни сгради. 
лЕпилото нЕ промЕня врЕмЕто за работа и врЕмЕто за стяганЕ нЕзави-
симо от тЕмпЕратурата на околната срЕда в рамкитЕ от 5 с˚ до 30 с˚.

Приложение:    
Тънкослойното и среднослойно лепило weber.xerm 859F е базирано 
на нова иновативна технология. Тя позволява полагането на материа-
ли от каменни изделия, много видове мoзайки, както и устойчиви на 
оцветяване естествени камъни да бъде планирано и изпълнено не-

СПЕциАЛни ЛЕПиЛА 
зА КЕрАмични ПоКриТия и ЕСТЕСТвЕни КАмъни

зависимо от температурите на околната среда като същевременно се постига много голяма 
устойчивост на пешеходен трафик. Тази надeждна характеристика е изключително подходяща 
за работа при външни условия, но и за полагане на настилки при ограничено време за изпълне-
ние - напр. при търговски, преходни, студени или топли помещения, изложбени зали, фоайета.                                                                       

Характеристики:
	 Независещо от температурата време за работа
	 Бързо достигане на якост на лепилната смес
	 Подоходящо за подово отопление
	 С удължено време за корекция
	 За дебелина на слоя до 10 мм

Технически данни:   КЛАС C2 FTE / S1     БДС EN 12004

   
необходими инструменти: назъбена маламашка, мистрия
Състав: Специален цимент,  избрани пълнители и добавки 
цвят: Сив
опаковка: Книжни торби със защитно фолио 25 кг.  Палет 1050 кг (42 торби)

разходна норма:

вода: около 6,0 л / 25 кг

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца

при размер на зъбите от:

6 мм : около 2,2 кг/м²

8 мм : около 2,8 кг/м²

10 мм : около 3,4 кг/м²
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необходими инструменти: назъбена маламашка, мистрия
Състав:  Специален цимент,  избрани пълнители и добавки
цвят: Бял
опаковка: Книжни торби със защитно фолио 18 кг.  Палет 756 кг (42 чувала)

разходна норма:

вода: Около 6,3 л/18 кг.

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 9 месеца

изключитЕлно Еластично лЕпило с голяма устойчивост на дЕфор-
мации, прЕдназначЕно за полаганЕ върху критични основи, като 
дюшЕмЕ, дървЕни плоскости, OSB, асфалт и дирЕктно върху прЕс-
ни замазки от 3 до 7 дни.

Приложение: weber.xerm 843 F е подходящо основно за лепене на 
weber.sys 831 плоскости за подова шумоизолация върху дървени по-
дове, бетон и замазки, както и при следващо полагане на керамични 
крайни покрития върху стени и подове, мозайки, настилки от камен-
ни изделия и  плоскости от твърда пяна върху бетон, олекотен бетон, 

Време за работа 60 мин.

Отворено време 30 мин.

Фугиране 12 часа

Пълно натоварване след 3 дни

Време за свързване 4 часа

Температура на полагане 5°С до 30°C

Температурна устойчивост след втвърдяване -20°С до 70°C

СПЕциАЛни ЛЕПиЛА 
зА КЕрАмични ПоКриТия и ЕСТЕСТвЕни КАмъни

при размер на зъбите от:
6 мм : около 1,2 кг/м²

8 мм : около 1,6 кг/м²

weber.xerm 843 F

мазилки, калциево-сулфатни замазки, weber.sys 834 олекотени платна с минерално покритие от 
екструдиран полистирол, гипсокартон, газобетон, както и върху замазки, предвидени за подово 
отопление. Позволява директно нанасяне върху пресни замазки (от 3 до 7 дни). В комбинация 
със системата weber.sys 831, weber.xerm 843 F може да бъде полагано и върху критични подови 
настилки като асфалтови плочи, плочки, дървени плоскости или дюшеме.

Характеристики:
	 Може да се полага директно върху пресни замазки (от 3 до 7 дни)
	 Силно еластично и устойчиво на деформации
	 Висока адхезия
	 Бързосвързващо
	 За дебелина на слоя до 6 мм

Технически данни: КЛАС C2 FTE / S2     БДС EN 12004
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Отворено време 30 мин.

Устойчивост на стъпване 12 часа

Фугиране след 12 часа

Пълно натоварване след 7 дни

Работна температура 5°С до 30°C

Температурна устойчивост -20°С до 70°C

разливно лЕпило с висока Еластичност за полаганЕ на плочи го-
лям формат, особЕно подходящо за външни помЕщЕния, както и за 
полаганЕ на тънки и полупрозрачни плочи. 

Приложение: weber.xerm 860 е саморазливно лепило, подходящо за по-
лагане на керамични плочки в интериора и на открито, както и за  есте-
ствени каменни плочи, гранитогрес, мозайки, тухлени и каменни  обли-
цовки, които не са чувствителни към изцветяване. Продуктът е подходящ 
за монтаж в мокри , влажни и хладни помещения заедно с weber.tec 822, 
weber.tec 824, weber.tec Superflex D2. Продуктът weber.xerm 860 може  да 

при размер на зъбите от:

6 мм : около 2,2 кг/м²

8 мм : около 2,4 кг/м²

10 мм : около 3,1 кг/м²

рАзЛивни ЛЕПиЛА

weber.xerm 860

се използва върху циментови замазки,  калциево- сулфатни замазки, отопляеми подови замазки, по-
дово отопление, бетон, асфалт (на закрито), гипсокартон и гипсофазерни плоскости, плоскости от 
твърда пяна, както и weber.sys 834 (олекотени платна с минерално покритие от екструдиран поли-
стирол). Еластичното лепило за плочки може да бъде нанасяно по тънкослоен и среднослоен метод. 
Продуктът е особено подходящ за лепене на плочи с голям формат, както и за приложение в система 
за тераси, кухни, промишлени помещения и индустриални помещения. weber.xerm 860 с  добавка от 
трас предлага повишена защита срещу ефлоресценция в мокри помещения на закрито и на открито.

Характеристики:
	 Възможна е промяна и регулиране количеството 
  на водата и  консистенцията  
	 Особено подходящо за полагане  на голям формат плочки
	 За дебелина на слоя до 10 мм
Технически данни: КЛАС C2 TE / S1     БДС EN 12004

   
необходими инструменти: назъбена маламашка, мистрия
Състав: Цимент, трас, избрани пълнители и добавки
цвят: Сив
опаковка: Книжни торби със защитно фолио 25 кг.  Палет 1050 кг (42 торби)

разходна норма:

вода: около 8,0 л / 25 кг

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца
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бързостягащо разливно лЕпило с висока Еластичност за полаганЕ 
на плочи голям формат, особЕно подходящо за външни помЕщЕ-
ния, както и за полаганЕ на тънки и полупрозрачни плочи. 

Приложение: weber.xerm 860 F е саморазливно бързостягащо ле-
пило, подходящо за полагане на керамични плочки в интериора и на 
открито, както и за естествени каменни плочи, гранитогрес, мозайки, 
тухлени и каменни облицовки, които са чувствителни към изцветява-
не. Продуктът е подходящ за монтаж в мокри ,влажни и хладни по-
мещения. Продуктът weber.xerm 860 F може да се използва върху ци-

Отворено време 30 мин.

Устойчивост на стъпване 3 часа

Фугиране след 3 часа

Пълно натоварване след 3 дни

Работна температура 5°С до 30°C

Температурна устойчивост -20°С до 70°C

рАзЛивни ЛЕПиЛА

ментови замазки,  калциево-сулфатни замазки, отопляеми подови замазки, подово отопление, 
бетон, асфалт (на закрито), гипсокартон и гипсофазерни плоскости, плоскости от твърда пяна, 
както  и weber.sys  834 (олекотени платна с минерално покритие от екструдиран полистирол).  
Еластичното лепило за плочки може да бъде нанасяно по тънкослоен и среднослоен метод.
Продуктът е особено подходящ за лепене на плочи голям формат, както и за гранитогрес на от-
крито.

Характеристики:
	 Възможна е промяна и регулиране на количеството, на водата и  консистенцията
	 Особено подходящо за полагане на голям формат плочки
	 За дебелина на слоя до 10 мм
	 С подобрена формула за обработка и повишена производителност

Технически данни: КЛАС C2 FTE / S1     БДС EN 12004

при размер на зъбите от:
6 мм : около 2,1 кг/м²

8 мм : около 2,4 кг/м²

10 мм : около 3,1 кг/м²

weber.xerm 860 F

   
необходими инструменти: назъбена маламашка, мистрия
Състав:  Цимент,  избрани пълнители и добавки
цвят: Сив
опаковка: Книжни чували със защитно фолио 25 кг.  Палет 1050 кг (42 торби)

разходна норма:
При среднослойно нанасяне: 4,5 кг / м2

вода: Около 6,5 до 7,0 л / 25 кг.

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца
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Отворено време 45 мин.

Устойчивост на стъпване 24 часа

Стягане на фугите след 24 часа

Пълно натоварване след 7 дни

Работна температура 5° С до 30° C

Температурна устойчивост след втвърдяване -20° С до 70° C

Температурна устойчивост след втвърдяване 
в трайно мокра среда

до 50° C

двукомпонЕтна Епоксидна смЕс за лЕпЕнЕ и фугиранЕ на всичи ви-
довЕ кЕрамични облицовки, особЕно подходящо за плувни басЕй-
ни, индустриални помЕщЕния, болници и лаборатории. 

Приложение: Устойчива и еластична двукомпонентна епоксидна 
смес за залепване и фугиране на керамични плочи, мозайка, есте-
ствен камък, керамични блокчета, фаянс, фасадни плочи и стъклоке-
рамика. Подходяща за плувни басейни, бани и душ кабини, балкони и 
тераси, кухненски плотове, лаборатории, подове в заведения за хра-
нене и кухни. За фуги от 1 до 10 мм.

ЕПоКСиДно ЛЕПиЛо

вАЖно 
Не използвайте за мрамор и силно порьозни керамични покрития или естествени камъни.
Не добавяйте вода.

Характеристики:
	 Устойчивост на химикали
	 Висока механична товароносимост
	 Водо- и топлоустойчивост
	 За продължителна употреба под вода

Технически данни: КЛАС R2 TE     БДС EN 12004
   

необходими инструменти: бъркалка, гъба, мек парцал, маламашка за епоксидна смола
Състав: двукомпонентен продукт на базата на епоксидни смоли
цвят: Бял, сребристо сив, средно сив, тъмносив, сиво-бежов
опаковка:  Комплект от два компонента по 2 кг, общо 4 кг.  Палет  (45 комплекта).

разходна норма:

вода: Не се добавя вода.

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца

като 
фугираща 

смес

Фасадни плочки 11.5 х 24 см 
ширина на фугата 8 мм 

и дълбочина 15 мм
около 2,5 кг/м²

Керамика 20 х 20 см 
ширина на фугата 4 мм 

и дълбочина 8 мм 
около 0,5 кг/м²

като 
лепило 

за плочи

от 1.6 кг/м²
до 2.6 кг/м²

weber.xerm 848
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сцЕпитЕлЕн мост с високо съдържаниЕ на трас за лЕпЕнЕ на  кЕра-
мични покрития и ЕстЕствЕн камък.

Приложение: weber.xerm 867 e лепилен разтвор, съдържащ трас 
цимент, предназначен за лепене на изделия от камък и керамични  
плочки.

Основа трас цимент плюс полимери и пълнители

Разтворители няма

Цвят сив

Обемна плътност приблизително 1,5 кг/м3

Съотношение на смесване 12.5 л вода за 25 кг weber.xerm 867
Полагане с четка или назъбена шпакла

Температура на полагане 5°С до 30°C за въздуха и основата

Разходна норма за всеки слой по 1,5 кг/м2

ДрЕнАЖнА СиСТЕмА
Дренажна система за полагане на естествени и 
изкуствени каменни настилки и бетонови  паважи 
при оформление на външни пространства, като 
пътеки, алеи , веранди  и пред гаражни пространства 

weber.xerm 869 е дренажен разтвор за монтаж на естествени каменни 
плочи и каменна настилка с дебелина от 3 cm до 10 cm,  при вътрешни 
и външни условия. Продуктът може да се нанася върху наклонени за-
мазки с  положена хидроизолация (например weber.tec Superflex D2), 
най-малко на 3 см дебелина, като се комбинира с междинен слой сце-
пителен мост weber.xerm 867.

Характеристики: 
	 оптимална устойчивост (на слягане) 
	 за монтаж на естествени каменни плочи и каменни настилка 
  с дебелина от 3 см до 10 см
	 висока водопропускливост
	 при вътрешни и външни условия

Време за работа около 30 мин.

Устойчивост на стъпване след 24 часа

Фугиране след 7 дни

Температура на полагане 5°С до 30°C

Устойчивост на натиск ≥ 25 N/мм²

Пропорции за смесване от 3.6 до 3.8 л вода за 40 кг торба

weber.xerm 867

weber.xerm 869

Технически данни:

Технически данни:
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ЕднокомпонЕнтна фугираща смЕс за камЕнни настилки на базата 
на полиурЕтан, особЕно подходяща за порЕсти настилки.

Приложение: weber.mix 682 се ползва за фугиране на естествени 
камъни, настилки от естествен камък, както за стари и нови настил-
ки, бетонни камъни, плочи и клинкер. Сместа може да се прилага 
при фуги над 3 мм и дълбочина на фугата от 30 мм ( при по-големи 
натоварвания камъкът трябва да бъде положен до ¾ в материала за 
полагане). Тя е особено подходяща, освен за фугиране на плочи и 
настилки от клинкер, също и за светли, силно попиващи естествени 

weber.xerm 848 - Multipox FK

ДрЕнАЖнА СиСТЕмА

необходими инструменти: назъбена маламашка, мистрия
Състав: Цимент,  избрани инертни материали
опаковка: Книжни чували със защитно фолио 40 кг.  Палет 1050 кг (30 торби)

разходна норма: за 1 см дебелина на слоя: около 18,0 кг/м²                                      

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца

камъни, както и такива със съдържание на желязо (напр. гранит и гнайс). Може да се прилага и 
при лек автомобилен трафик, напр. пред гаражи

Якост на натиск около 14 N/мм²

Якост на огъване и опън около 6 N/мм²

Цвят сив, пясъчен, базалтов

Характеристики
	 Висока водопропускливост 
	 без наличието на разредители

	 мразоустойчива
	 лесна за обработване
	 в 3 различни цвята

Технически данни:

	 сертифицирана
	 UV - устойчива

weber.xerm 869

weber.mix 682

Състав: Полиуретан, минерални пълнители, добавки за по-добро обработване
цвят: Сив, пясъчен, базалтов

опаковка:  Кофа 25 кг. Палет 600 кг (24 кофи)

Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца
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цвят: Бял, слонова кост, светлосив, тъмносив, сиво-бежов, бахама, беж, кафяв, орех, карамел, 
черен
опаковка: Книжни торби със защитно фолио 5 кг
вода: около 1,2 л / 5 кг
Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца

ФУГирАЩи СмЕСи 

бързостягаща Еластична фугираща маса на цимЕнтова основа за 
външно и вътрЕшно приложЕниЕ. подходяща за ново строитЕлство 
и за рЕновиранЕ с употрЕба за фуги от 4 до 20 мм. 

Приложение: Особено подходяща за фугиране на плочи от керами-
ка, стъкло, бетонови плочи, стъклена, порцеланова и керамична мо-
зайка, както и нечувствителен към влага естествен камък. Еластична 
отблъскваща водата и замърсяванията. Фина и гладка повърхност на 
фугата и добро прилепване към страните на плочките.

Отворено време 30 мин.

Устойчивост на стъпване 3 часа

Пълно натоварване след 3 дни

Работна температура 5°С до 30°C

Температурна устойчивост след втърдяване от -20 до 70 ° C

бързостягаща Еластична фугираща маса на цимЕнтова основа за 
външно и вътрЕшно приложЕниЕ. проЕктирана  и спЕциално създа-
дЕна за  употрЕба при тЕсни  фуги от 1 до 6 мм.

Приложение: Особено подходяща за фугиране на естествени камъни, 
керамични стенни и подови настилки, гранитогрес, мозайка, метални 
плочи и изкуствен камък. Изключително еластична отблъскваща во-
дата и замърсяванията. Характеризира се с фина и гладка повърхност 
на фугата, лекота на миене и почистване и добро прилепване към 
страните на плочките, с много висока устойчивост на износване.

weber.fug 872F

weber.fug 875F

Технически данни:

Технически данни:

цвят: светлосив, тъмносив, сиво-бежов
опаковка: Книжни чували със защитно фолио 25 кг. Палет 1050 кг (42 торби)
вода: около 4 л / 25 кг
Съхранение и годност: На сухо и хладно място може да се съхранява 12 месеца

Отворено време 20  мин.

Устойчивост на стъпване 2 часа

Пълно натоварване след 3 дни

Работна температура 5°С до 30°C

Температурна устойчивост след втърдяване от -20 до 70 ° C
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полимЕр модифицирани фугиращи 
смЕси на цимЕнтова основа

високоякостни бързостягащи 
фугиращи смЕси за голЕми 

натоварвания

Епоксидна 
фуга

дрЕнажна 
фуга

weber.color 
комфорт 

от 1 мм до 6 мм

weber.color 
перфект 

от 2 мм до 20 мм

weber.fug 872 F 
от 4 до 20 мм

weber.fug 875 F  
от 1 мм до 6 мм Multipox FK weber.mix 

682

Термални бани 
и плувни басейни X

Кланници, мандри, винарни X

Индустриални кухни и подове 
в заведения за хранене X

Индустриални помещения 
и повърхности X

Помещения с душове, обществени 
тоалетни и бани Х X X X

Душ кабини Х Х Х

Лаборатории, болници Х

Мозайки от стъкло, порцелан 
и керамика Х Х Х

Естествени камъни със съдържание 
на желязо напр. - гнайс, гранит Х Х Х

Жилищни бани X X

Открити тераси и балкони Х X X Х

Жилищни мокри помещения X X

Търговски площи  с интензивен 
човекопоток Х Х Х

Плочки върху подово отопление Х Х Х

Плочи от естествен камък, 
нечувствителен към влага Х Х Х

Плочи от естествен камък, 
чувствителен към влага Х Х Х

Бетонови плочи Х

ПроДУКТов СЕЛЕКТор ФУГи
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рЕактивно свързваща сЕ двукомпонЕнтна хидроизолация 
  
Приложение:    
Двукомпонентна, силно еластична, реактивно свързваща се хидроизо-
лационна обмазка за хидроизолиране на вътрешни и външни про-
странства. Базирана на нова технология със специален свързвател, 
позволяваща независимо от атмосферните условия свързване. Из-
ползва се за премостващо пукнатини хидроизолиране на вътрешни и 
външни пространства, като фундаментни стени и плочи, водни резер-
воари и др. Подходяща е за хидроизолиране под плочки на стени и 

ХиДроизоЛАционни ПроДУКТи

Superflex D2weber.tec

Плътност след смесване около 1,07 кг/дм3

Съотношение за смесване 1:1 по тегловни части

Отворено време за работа около 45 мин. при стандартни условия

Брой слоеве най-малко два

Почистване с вода, докато е прясна

Може да се покрие след около 90 мин.

Пешеходен трафик след около 4 часа, при стандартни условия

Лепене на плочки след около 4 часа, при стандартни условия

Напълно втърдяване независимо от основата и атмосферните условия - след 
максимум 24 часа (дори при 5 °C и 95 % относителна влажност 

Пълно водно натоварване след 3 дни

подове в мокри помещения, тераси и балкони, както и на плувни басейни. Може да се използва 
като свързващ слой върху стари полимер модифицирани битумни покрития при нови хидрои-
золационни работи по фундаментни стени. Отличава се с изключително лесно нанасяне поради 
кремообразната консистенция на материала. Втърдява се без остатъчен стрес и без пукнатини, 
дори в случаите на вятър и UV лъчи. Върху готовата хидроизолация могат да се лепят плочки по 
тънко- и среднослойния метод с еластични лепила.

Характеристики:
	 Бързо свързване
	 Премоства пукнатини
	 Мразо- и UV-устойчива
	 Водонепропусклива, дори при напорна вода

Технически данни:

необходими инструменти: чист съд за размесване, миксер с подходящ накрайник, широка 
четка/баданарка, мистрия, маламашка
Състав: цимент, кварцови пясъци, силно реактивен полимер, реактивни пълнители и добавки
цвят: Сив
опаковка:  Течен компонент 15 кг, палет 360 кг.  Сух компонент 15 кг, палет 360 кг
разходна норма: За хидроизолиране на мокри помещения, балкони, тераси, плувни басейни  - 
минимална обща дебелина на покритието 2,0 мм, общ разход около 2,5 кг

Съхранение и годност: На сухо място над 0°C, в оригинални, неотворени опаковки - 6 месеца

(при 23°C и относителна влажност 50 %)
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спЕцализирана силноЕластична цимЕнтова хидроизолация 
по кЕрамични покрития   

Приложение: Хидроизолационна смес за вътрешни и външни усло-
вия. Силно еластична, еднокомпонентна хидроизолационна смес за 
изолиране на тераси, балкони (включително открити и с голяма площ, 
над 25 м2), басейни и водни резервоари - под керамични покрития, 
при външни и вътрешни условия. Подходящи основи са порьозни бе-
тонни и зидани повърхности, както и шпакловки и мазилки на цимен-
това основа. Хидроизолационният материал е устойчив на въздей-

необходими инструменти: 
широка четка/баданарка, машинна бъркалка, съд за смесване, маламашка, мистрия

опаковка: Книжни чували със защитно фолио 20 кг.  Палет 840 кг (42 чувала)

разходна норма: Около 3 - 3,5 кг/м2 при слой 2 мм

Съхранение и годност: На сухо и закрито място може да се съхранява 12 месеца

Обемна плътност прибл. 1,0 кг/дм3

Плътност след смесване прибл. 1,25 кг/дм3

Необходимо количество вода за 20 кг от 5 до 5,4 л вода

Живот на сместа прибл. 45 до 60 мин при +20°C

Температура на приложение 5°С до 30°C (въздух и основа)

Брой нанесени слоеве -не по-малко от два

Устойчивост на стъпване на покритието
1-ви слой - след 4 часа; 

2-ри или 3-ти слой - след 20 часа
Възможност за покриване с плочки след 20 часа

Механична устойчивост след 3 дни

Издръжливост на въздействието на вода след 7 дни

при 23°C и относителна влажност 50 %)

ХиДроизоЛАционни ПроДУКТи

weber.tec 824

ствието на сулфати.

Характеристики:
	 Втърдяване без свиване и напукване
	 Водонепропускливост, дори при воден стълб под налягане
	 Устойчивост на  замръзване и стареене
	 Устойчивост на сулфати
  За басейни и големи тераси

Технически данни:
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СиСТЕми зА ПоЛАГАнЕ нА ЕСТЕСТвЕни КАмъни

устойчивост 
на 

замръзванЕ

възможност 
за полиранЕ

AдхЕзия

(добро 
сцепление с 

лепилото)

риск за 
промяна 

в цвЕта

риск от 
ЕфлорЕсцЕнция

(осоляване и 
побеляване)

подходящ продукт

weber.xerm

м А Г м Е н и

плутонични /интрузивни/

Гранит да да проблемен възможен не 852, 862, 866 F

Диорит да обикновено проблемен възможен не 852, 862, 866 F

Габро да обикновено проблемен не не 852, 862

Перидотит да да проблемен не не 852, 862

вулканични /Ефузивни/

Порфир да да не е проблемен рядко възможен 852, 862, 866 F

Базалт да да не е проблемен не не 852, 862, 866 F

Андезит да рядко не е проблемен не не 852, 862, 866 F

Диабас да да не е проблемен не не 852, 862, 866 F

о С н о в н и  Х А рА К Т Е р и С Т и К и  н А  н я К о и  в и Д о в Е  К А м ъ н и , 
о К А з в А Щ и  в Л и я н и Е  П р и  и з Б о рА  н А  Л Е П и Л А

* При полагане на естественни каменни плочи и настилки, 
 задължително да се вземат предвид предписанията на съответния производител
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устойчивост 
на 

замръзванЕ

възможност 
за полиранЕ

AдхЕзия

(добро 
сцепление с 

лепилото)

риск за 
промяна 

в цвЕта

риск от 
ЕфлорЕсцЕнция

(осоляване и 
побеляване)

подходящ продукт

weber.xerm

С Е Д и м Е н Т н и

Пясъчник обикновено рядко проблемен възможен рядко 852, 862

Конгломерати да рядко не е проблемен възможен възможен 852, 862

Брекчия обикновено посредствено не е проблемен рядко възможен 852, 862

Доломит да по-скоро 
добро не е проблемен рядко рядко 852, 862

Варовик рядко посредствено не е проблемен рядко възможен 852, 862

Мушелкалк да посредствено не е проблемен възможен възможен 852, 862

Травертин обикновено посредствено не е проблемен рядко рядко 852, 862

м Е ТА м о р Ф н и

Мрамор обикновено посредствено не е проблемен възможен възможен 866 F, 864 F

Доломит-
Мрамор обикновено посредствено не е проблемен да да 866 F, 864 F

Серпентинит рядко посредствено не е проблемен да не 866 F, 864 F

Кварцит да да проблемен възможен не 866 F, 864 F

Гнайс да да проблемен възможен не 852, 862, 866 F

СиСТЕми зА ПоЛАГАнЕ нА ЕСТЕСТвЕни КАмъни

* Поради големите разлики в поведението на естествените камъни от един и също вид, в зависимост от произхода 
им, препоръчваме консултация преди избора на лепило, а в някои от случаите и тестове за избор на подходящ продукт.

о С н о в н и  Х А рА К Т Е р и С Т и К и  н А  н я К о и  в и Д о в Е  К А м ъ н и , 
о К А з в А Щ и  в Л и я н и Е  П р и  и з Б о рА  н А  Л Е П и Л А



СЕн ГоБЕн КонСТрАКШън ПроДъКТС БъЛГАрия ЕооД 
нАПрАвЛЕниЕ вЕБЕр

БЕзПЛАТЕн ТЕЛЕФон нА КЛиЕнТА: 0800 16 081

централен офис
Индустриална зона, Полето № 6
2230 Костинброд, България
GPS координати - 42o47'48.41''N, 23o13'7.06''E
Телефон: +359 2 400 37 00, Факс: +359 2 400 37 05
Мобилен: +359 889 788 388; +359 889 788 488; 
 +359 889 774 602 
 E-mail: office@weber.bg
 http:// www.weber.bg

център за обслужване на клиенти:
Телефони: +359 2 400 37 70; +359 2 400 37 71;
 +359 2 400 37 72; +359 2 400 37 73
Факс: +359 2 400 37 07; +359 2 400 37 08 
E-mail: Customerservice@weber.bg

завод за сухи строителни смеси, варна
с. Изворско, Община Аксаково, България
GPS координати - 43o16'20.56''N, 27o48'14.51''E

завод за сухи строителни смеси, Костинброд
Индустриална зона, Полето № 6 
2230 Костинброд, България
GPS координати - 42o47'48.41''N, 23o13'7.06''E

регионални търговски офиси:
гр. София: +359 889 066 606; +359 887 808 876
гр. Благоевград: +359 889 799 234
гр. Пловдив: +359 885 106 554, +359 889 799 826
гр. Стара Загора: +359 888 828 835
гр. Бургас: +359 889 799 045;  +359 887 828 885
гр. Варна: +359 888 430 020; +359 885 668 580
гр. Велико Търново: +359 888 787 410
гр. Русе: +359 882 506 657 

Home Plan Консултантски центрове:
гр. Пловдив
ул. Георги Трингов № 1, склад 4
HomePlan-Plovdiv@weber.bg
+359 889 809 344
         
гр. Бургас
бул. Тодор Грудов, 
Южна Промишлена Зона, 
шоурум 1000 бани, ет. 2 
HomePlan-Burgas@weber.bg
+359 889 808 640


