
 

 

18.09.2009 г. 

 

 

Уважаеми Партньори, 

 

Имам удоволствието да ви представя новият  продукт  на Сейнт Гобен Вебер 

България : 

- weber.floor Basic  - Циментова подова 

    

Целта на нашата компания е да разширим продуктовият микс и да отговорим на 

пазарното търсене на продукти за изравняване на основата.  

Продукта ще е наличен от 18.09.2009. В приложението може да намерите 

техническата карта на продукта, а за повече информация, моля обръщайте се към 

търговските представители на Сейнт Гобен Вебер България  

 

 

 

 

 

С уважение,  

 

инж. Снежана Семова 

Управител 

 

 

 

 

 

 

Сейнт Гобен Вебер България ЕООД 
2230, Костинброд 
Индустриална зона, Полето 6 
Teл.: +359 2 400 37 00  
Факс: +359 2 400 37 05 
е-mail: office@weber.bg 
www.weber.bg   

 



Приложение 1 

 

 

Saint-Gobain Weber Bulgaria Ltd. 

 

Техническа карта :  weber.floor Basic  - Циментова подова замазка  

Артикулен №:  L300 

Цена без ДДС: 4.40  лв./опаковка 25кг    

Описание на продукта 

Подова замазка на циментова основа за ръчно полагане в дебелини от 10 до 80 мм. 

Мразоустойчива, с понижена свиваемост и висока устойчивост на стягане. За вътрешна и 

външна употребa. 

 

Приложение  

За полагане на замазки под финишни подови покрития като мокети, PVC, коркови, керамични 

или каменни покрития, паркет и др. Използва се също така за циментови подове в котелни 

помещения, мазета, индивидуални гаражи, стопански помещения и други обекти за обществено 

ползване. 

 

 

Разход на материал 

Около 20.0 кг/ м
2
 за дебелина на слоя 10 мм. При неравни основи разходът може да варира. 

 

 

Технически характеристики: ( при +23° С и относителна влажност 50 % ) 

Необходимо количество вода:                                  4.5 – 4.8 л..(± 2%) за 25 кг суха смес 

Време за отлежаване:                                                5 мин. 

Якост на натиск:                                                         С 25 

Якост на огъване:                                                       F 5 

Устойчивост на износване:                                        А 9 

 

 

 



Тези резултати са получени при проведени изпитвания в стандартни условия и могат да 

варират в зависимост от условията на приложение. 

Опаковка : 

Книжен чувал със защитно фолио 25 кг. (±1,5%) 

Палет   1050 кг.  42 бр. Чували. 

Цвят 

Сив. 

Съхранение 

1 година считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи 

складови помещения. 

Състав 

Цимент, фин пясък и специални добавки и пълнители. Съдържанието на разтворим Хром Cr 

(VI) е по-ниско от 0.0002% от общото сухо тегло на цимента. 

Нанасяне 

1. Към 4.5 – 4.8 л. вода постепенно се добавя 25 кг сух материал. Разбъркайте с машинна 
бъркалка на бавни обороти сместа, докато се получи смес без бучки или следи от сух 
материал в нея. 

2. weber.floor Basic се полага върху основата 5 минути след приготвянето и, както 
традиционните циментови замазки. Разтворът се изтегля с мастар, който се движи 
върху предварително подложени, нивелирани водачи. 

3. Нанесете следващото количество приготвен разтвор максимално бързо преди първият 
слой да започне да стяга. След полагане на материала загладете с маламашка или 
подходяща машина (тип хеликоптер ). За допълнително втвърдяване на повърхностите 
в помещения, изложени на износване, може да се използват повърхностни 
втвърдътели. 

 

 

Препоръки 

- Да се полага при температура на въздуха между +5ºС и +25ºС . 
- Нанесеният материал  да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 

поне 24 часа след полагането. 
- Да не се използва повторно замърсен материал. 

 

 


