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Rozwiązania weber.floor
Innowacyjne produkty

Ponad 40 lat doświadczenia czyni nas 
światowym liderem w zakresie projektowania 
i aplikowania podkładów podłogowych 
oraz posadzek. Stale wyznaczamy nowe 
kierunki rozwoju i gwarantujemy wysoką 
jakość.

Weber kontynuuje tradycje firmy Maxit 
i Optiroc, która jako pierwsza wprowadziła 
na rynek samopoziomujące, cementowe, 
a co najważniejsze pompowalne 
podkłady podłogowe. Ta technologia 
zrewolucjonizowała pracę wykonawców 
i sprawiła, że podnieśli się oni z kolan.

Weber jest autorem wielu systemów 
posadzkowych wykorzystujących 
zarówno technologię samopoziomujących 
mas podłogowych, jak i nowoczesnych 
jastrychów cementowych.

weber.floor to:
  ponad 600 milionów m2 wykonanych 
podkładów podłogowych i posadzek 
przemysłowych

  innowacyjna koncepcja wyznaczająca 
najwyższe standardy i jakość

  sieć profesjonalnych wykonawców

  kompletne rozwiązania – projektowanie, 
dostawa i wykonanie

Masy samopoziomujące i szpachlowe 
do wykonywania gładkich podłoży pod 

różnego rodzaju materiały wykończeniowe

Kleje dyspersyjne  
do wykładzin tekstylnych, PVC

Kolorowe, cienkowarstwowe posadzki 
o industrialnym wyglądzie

Cementowe, samopoziomujące, 
cienkowarstwowe posadzki przemysłowe 

odporne na intensywną eksploatację

Systemowe preparaty zwiększające 
przyczepność zapraw do podłoża 

Podkłady podłogowe

Kleje do wykładzin

Posadzki przemysłowe

Posadzki dekoracyjne

weber.floor 
to kompletne 
rozwiązania 
w zakresie podkładów 
podłogowych, 
posadzek 
przemysłowych 
oraz posadzek 
dekoracyjnych

Preparaty gruntujące



Masy samopoziomujące

weber.floor 4010 weber.floor 4020

weber.floor 4040 weber.floor 4150

weber.floor 4310 weber.floor 4320

weber.floor 4350

Samopoziomująca  
masa szpachlowa
1–6 mm, cementowa, do układania  
ręcznego i maszynowego
CT-C20-F5 

Samopoziomująca masa 
szpachlowa o wysokiej 
wytrzymałości
1–10 mm, cementowa, do układania 
ręcznego i maszynowego
CT-C25-F6

Samopoziomujący podkład 
podłogowy na podłogi pływające
10–50 mm, cementowy, 
wzmocniony włóknami, 
do układania maszynowego 
i ręcznego
CT-C20-F4 

Samopoziomujący 
podkład podłogowy 
na trudne podłoża
2–50 mm, cementowy, 
wzmocniony włóknami, 
do układania maszynowego 
i ręcznego
CT-C25-F7

Błyskawiczny, samopoziomujący 
podkład podłogowy na trudne 
podłoża
2–50 mm, cementowy, 
wzmocniony włóknami, 
do układania maszynowego 
i ręcznego
CT-C30-F7

Błyskawiczny podkład podłogowy 
do napraw i wyrównywania 
podłoży
1–50 mm, cementowy, do układania 
ręcznego
CT-C30-F7

Samopoziomujący 
podkład podłogowy
2–30 mm, cementowy, 
do układania maszynowego 
i ręcznego
CT-C25-F5

Zapraszamy na naszą stronę  
www.netweber.pl  
– tutaj znajdziecie Państwo  
pełną ofertę podkładów  
podłogowych i posadzek.



Posadzki przemysłowe Posadzki dekoracyjne

weber 4650 Design Color

Samopoziomująca, kolorowa 
posadzka dekoracyjna
5–15 mm, cementowa, do układania 
maszynowego i ręcznego
CT-C30-F7-RWA10

weber.floor 4610 Industry Top

weber.floor 4655 Industry Resin Base

weber.floor 4602 Industry Base Extra

Samopoziomujący, błyskawiczny 
podkład pod posadzki żywiczne
4–15 mm, cementowy, do układania 
maszynowego i ręcznego
CT-C30-F7

Samopoziomująca posadzka 
przemysłowa pod duże obciążenia 
4–15 mm, cementowa, do układania 
maszynowego i ręcznego
CT-C35-F10-AR0,5

Uwaga: kolory odwzorowane metodami poligraficznymi. Przed wyborem koloru posadzki prosimy o kontakt 
z naszymi doradcami (wybór ze wzorników kolorów lub wykonanie powierzchni próbnej).

Kolorystyka  
posadzek dekoracyjnych

F10 F20 

F30 F40 

G05 G10 

G20 G40 

G60 G80 

to zdjęcie źle tu robi

Samopoziomujący podkład 
pod mocno obciążone posadzki 
przemysłowe
5–30 mm, cementowy, z włóknami, 
do układania maszynowego 
i ręcznego
CT-C25-F7-AR1



Preparaty gruntujące Kleje do wykładzin

weber.floor 4716 weber.floor contact K35

weber.floor 4719 weber.floor contact K60

weber.floor flex K40

Preparat do gruntowania podłoży
pod podkłady podłogowe 
i posadzki, koncentrat do 
rozcieńczania wodą

Klej do wykładzin PVC, CV
jednoskładnikowy klej dyspersyjny 
do wykładzin elastycznych

Preparat antypoślizgowy 
do mocowania płytek 
dywanowych
gotowy do użycia środek 
przeznaczony do mocowania 
płytek dywanowych na różnego 
rodzaju podkładach

Grunt sczepny z piaskiem 
kwarcowym
do gładkich podłoży

Niskoemisyjny klej do wykładzin 
PVC, CV i kauczukowych
jednoskładnikowy klej dyspersyjny 
do wykładzin elastycznych, 
kauczukowych i tekstylnych, 
o dużej wydajności i o bardzo 
niskiej emisji



Technologia tradycyjna

Wysoka wydajność produktów i oszczędność 
czasu koniecznego do wykonania prac 
– wszystko dzięki możliwości układania 
maszynowego. W przypadku zapraw 
samopoziomujących w ciągu jednej godziny 
można ułożyć materiał na powierzchni 
ponad 300 m². Co równie ważne, właściwości 
zapraw weber.floor umożliwiają wykonywanie 
prac na bardzo dużych powierzchniach 
w jednym cyklu roboczym, przy 
jednoczesnym zapewnieniu doskonałego 
wypoziomowania podkładu lub posadzki. 
Materiał może być pompowany na odległość 
120 m i wysokość do 30 m, a prace wykonuje 
zespół zaledwie 3–4-osobowy.

Samopoziomujące podkłady podłogowe i posadzki przemysłowe Weber  
układane przy użyciu pompy są szybkie i proste w wykonaniu, a praca odbywa się w pozycji wyprostowanej.

Nowoczesna budowa

* Wydajność zależy od grubości warstwy podkładu i rodzaju używanej pompy.

ok. 20 m2/godz. ok. 50 m2/godz. ok. 300 m2/godz.

Sprawdź jak wzrośnie Twoja wydajność i oszczędność czasu  
przy aplikacji maszynowej zapraw podłogowych*

Zaprawa w workach
układana ręcznie

Zaprawa w workach  
układana przy użyciu pompy

Serwis weberexpress
Dostarczamy na budowę 

w 24 godziny! 

Zachęcamy Państwa  
do kontaktu z nami 
www.netweber.pl
infolinia 801 62 00 00


