
Szybkie spoiwo 
do jastrychów 
cementowych

weberfloor FIBROCEM

NOWO
ŚĆ

Budujesz dom? 
Planujesz wykonanie 
jastrychu? 
Wybierz wytrzymałe i szybkie rozwiązanie  

– spoiwo do jastrychów cementowych 

weberfloor FIBROCEM



weberfloor FIBROCEM 
w jednym worku łączy 
w doskonałej proporcji 
3 składniki: cement, włókna 
i plastyfikatory. Na budowie 
wykonawca dodaje jedynie 
wodę oraz kruszywo 
i otrzymuje mieszankę 
jastrychu na bazie 
najczystszego cementu 
o wysokiej wytrzymałości, 
bez dodatku popiołów.  
 
To Twój jastrych, więc 
zadbaj, aby był mocny 
i najwyższej jakości. 
Podłoga to podstawa!

1   W odpowiednich proporcjach 
wsyp kruszywo (piasek) 
do betoniarki lub pompy 
do jastrychów, dodaj spoiwo 
weberfloor FIBROCEM oraz 
dolej wodę. Całość dokładnie 
wymieszaj do wymaganej 
konsystencji.

2   Tak przygotowany jastrych 
bezzwłocznie układaj 
na podłożu i ściągaj łatą 
do ustalonego poziomu.

3   Po wstępnym 
związaniu powierzchnię 
zatrzyj i zabezpiecz 
wodorozcieńczalnym 
impregnatem, np. weber.floor 
HB protect, lub przykryj folią.

Jastrych w każdym domu

Wykonanie jastrychu krok po kroku

weberfloor FIBROCEM 
zastosujesz:

 na podłogę na styropianie
 na posadzkę w garażu
 na podłogę z ogrzewaniem 
  jako jastrych pod wykończe-
nie powłokami żywicznymi

 w piwnicy
 na balkonie i tarasie
 na dachu płaskim



Poznaj różnice i wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie.

Wybieraj świadomie

weberfloor FIBROCEM a tradycyjny mixokret
jastrych z weberfloor FIBROCEM jastrych mixokret tradycyjny

proporcje mieszania z kruszywem 1:6–1:12 1:6–1:3 

przyrost wytrzymałości szybki wolny

wysoka wytrzymałość nawet przy małej ilości spoiwa  tylko gdy jest dużo spoiwa

właściwości robocze
nie zapycha węży podających, nie klei 

się do łaty, niski skurcz

przy proporcjach mieszania 1:3–1:4 
jastrych staje się bardzo lepki, zapycha 
węże, ciężko się rozkłada oraz zwiększa 

się skurcz

włókna i plastyfikatory zawiera w sobie
dorzucane „na oko” do mieszanki 

na budowie

zawartość cementu
zawiera najczystszy cement o wysokiej 
wytrzymałości, bez dodatku popiołów

cementy wieloskładnikowe, popiołowe, 
o niskich wytrzymałościach

grubość układania już od 4 cm 5–6 cm

układanie płytek
po 3–4 dniach przy wyższych 
wytrzymałościach jastrychu

po 3–4 tygodniach

zużycie ok. 70 worków/domek ok. 94 worków/domek

opakowanie lżejsze worki 20 kg standardowe worki 25 kg

Standardowe proporcje mieszania jastrychów oraz ich właściwości
jastrych z weberfloor FIBROCEM jastrych mixokret tradycyjny

ilość spoiwa na 1 zarób 200 l
2 worki weberfloor FIBROCEM po 20 kg; 

proporcja ok. 1:8 z kruszywem
2 worki cementu po 25 kg; 

proporcja ok. 1:7 z kruszywem

kruszywo piasek piasek

Wytrzymałość na ściskanie

po 3 dniach ok. 10 MPa ok. 1 MPa

po 7 dniach ok. 15 MPa ok. 3–4 MPa

po 28 dniach ok. 20 MPa ok. 8–12 MPa

Dla uzyskania innych wytrzymałości weberfloor FIBROCEM  
można mieszać w różnych proporcjach, stosując także grubsze 
kruszywo. Szczegóły zawarte są w aktualnej karcie technicznej 
dostępnej na www.pl.weber.
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Korzyści dla  
Ciebie

Korzyści dla  
Twojego wykonawcy

Twój czas  szybki przyrost wytrzymałości 
jastrychu pozwoli Ci szybciej obciążyć 

posadzkę i rozpocząć kolejne prace

 szybciej ukończysz kolejny  
etap budowy

 szybkie i wygodne układanie: 
nie zapycha węży podających,  

nie klei się do łaty, łatwo się zaciera

 mniej przygotowań – nie musisz 
dodawać plastyfikatorów i włókien 

 szybko wiąże i wysycha

Twoja podłoga  odpowiednia proporcja sprawdzonych 
składników gwarantuje Ci doskonałe 
parametry wytrzymałości i jakości 

jastrychu

 dzięki ograniczeniu ilości wody 
w mieszance uzyskasz wyższą 

wytrzymałość i będziesz mieć mniej 
wilgoci w budynku

 rozwiązanie możesz zastosować  
pod wykończenia żywiczne,  

np. posadzki w garażu

 wysoka wytrzymałość jastrychu  
przy mniejszej ilości spoiwa  

– brak spękań

 wzmacniające włókna stanowią 
mikrozbrojenie jastrychu

 nadaje się pod duże obciążenia

Twój budżet  wysoka jakość w atrakcyjnej cenie

 dzięki zawartości włókien 
powierzchnia jest mocna  

i nie wymaga kosztownego 
dodatkowego wzmacniania

 mniej spoiwa dla uzyskania 
jastrychów o dużych  

wytrzymałościach

 zwiększając wytrzymałość możesz 
położyć cieńszą warstwę

Twoje zdrowie
 weberfloor FIBROCEM nie zawiera 
popiołów, które są standardem 
w tradycyjnych rozwiązaniach 

 nie wydziela przykrego zapachu 
podczas układania

 mniejsza ilość worków do wyrzucenia 
oraz utylizacji na budowie

W Weber troszczymy się o ludzi i środowisko, w którym żyją i pracują. Twój czas jest dla 
nas ważny. Tak samo jak Twoje zdrowie czy warunki pracy. Zapoznaj się z korzyściami 
dla siebie oraz dla Twojego wykonawcy, jakie gwarantuje zastosowanie weberfloor 
FIBROCEM. A co jest dla Ciebie ważne?

Dlaczego warto wybrać 
weberfloor FIBROCEM?

Serwis weberexpress
Dostarczamy na budowę 

w 24 godziny! 

Zachęcamy Państwa  
do kontaktu z nami: 

www.pl.weber
infolinia 801 62 00 00
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PRZYJAZNY
DLA ŚRODOWISKA

EKONOMICZNY
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DOBRY WYBÓR

SZYBKIE
WIĄZANIE


