
Produkty 
podłogowe

weber.floor



 Grubość układania: 4–20 mm
 CT-C20-F5

weber.floor POZIOM
wylewka samopoziomująca

Zastosowanie do wyrównywania podłoży cementowych pod wykładziny dywanowe, PVC, 
korkowe, linoleum, płytki ceramiczne, kamienne, panele podłogowe itp.

Klasa CT-C20-F5 podkład podłogowy na bazie cementu (CT), wytrzymałość na ściskanie 
min. 20 MPa (C20), wytrzymałość na zginanie min. 5 MPa (F5)

Samopoziomująca płynna konsystencja ułatwia i przyspiesza wykonanie gładkiej i równej podłogi 
pod warstwy wykończeniowe

Cementowa dzięki zastosowaniu cementu jako spoiwa, doskonale współpracuje 
ze wszystkimi cementowymi zaprawami klejącymi do płytek ceramicznych, 
tworząc mocne i trwałe połączenie

Odporna na wodę może być stosowana zarówno w pomieszczeniach suchych (pokój dzienny, 
sypialnie), jak i mokrych (kuchnie, łazienki, piwnice) – można wykonać podkład 
podłogowy we wszystkich pomieszczeniach domu przy użyciu tylko jednego 
produktu

GRUBOŚĆ
UKŁADANIA

4–20 mm

WEWNĄTRZ
ODPORNA
NA WODĘ

Parametry techniczne produktu

Szybkość układania ok. 50 m²/godz.

Czas utwardzania dla ruchu pieszego  
ok. 4–6 godz.*

Układanie posadzek płytki ceramiczne po 24 godz.,
inne materiały pokryciowe 
– dla warstwy 1 cm po ok. 

7 dniach* (w zależności 
od rodzaju wykończenia 

posadzki)

Zużycie ok. 1,7 kg/m² na każdy mm 
grubości

*Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura 
i niższa wilgotność skraca czas utwardzania, niższa temperatura i wyższa 
wilgotność go wydłuża.



 Grubość układania: 10–100 mm
 CT-C20-F5-A15

weber.floor 1000
posadzka cementowa

Zastosowanie do wyrównywania podłoży cementowych, do wykonywania jastrychów 
na izolacjach akustycznych lub z ogrzewaniem podłogowym, do kształtowania 
spadków, jako warstwa dociskowa na balkonach i tarasach, jako finalna 
posadzka

Klasa CT-C20-F5-A15 podkład podłogowy na bazie cementu (CT), wytrzymałość na ściskanie 
min. 20 MPa (C20), wytrzymałość na zginanie min. 5 MPa (F5), ścieranie 
na tarczy Böhmego maks. 15 cm³/50 cm² (A15)

Podkład i posadzka jednym produktem można wykonać podkłady podłogowe do wykończenia 
płytkami, panelami oraz posadzkę gotową do użytkowania (po zatarciu)

Plastyczna konsystencja materiał można łatwo obrabiać – możliwość tworzenia zarówno poziomych 
powierzchni, jak i spadków

Cementowa dzięki zastosowaniu cementu jako spoiwa, doskonale współpracuje 
ze wszystkimi cementowymi zaprawami klejącymi do płytek ceramicznych, 
tworząc mocne i trwałe połączenie

Odporna na mróz i wodę może być stosowana we wszystkich pomieszczeniach oraz na zewnątrz 
– na balkonach i tarasach jako warstwa dociskowa

GRUBOŚĆ
UKŁADANIA

10–100 mm

WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

ODPORNA
NA WODĘ

ODPORNA
NA MRÓZ

NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

Parametry techniczne produktu

Szybkość układania ok. 20 m²/godz.

Czas utwardzania dla ruchu pieszego  
ok. 24 godz.*

Układanie posadzek min. 2–3 tyg.*

Zużycie ok. 2 kg/m² na każdy mm 
grubości

*Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura 
i niższa wilgotność skraca czas utwardzania, niższa temperatura i wyższa 
wilgotność go wydłuża.



 Grubość układania: 10–100 mm
 CT-C35-F6-A9

weber.floor RAPID
błyskawiczna posadzka cementowa

Zastosowanie do wyrównywania podłoży cementowych, do wykonywania jastrychów 
na izolacjach akustycznych lub z ogrzewaniem podłogowym, do kształtowania 
spadków, jako warstwa dociskowa na balkonach i tarasach, jako finalna 
posadzka

Klasa CT-C35-F6-A9 podkład podłogowy na bazie cementu (CT), wytrzymałość na ściskanie 
min. 35 MPa (C35), wytrzymałość na zginanie min. 6 MPa (F6), ścieranie 
na tarczy Böhmego maks. 9 cm³/50 cm² (A9)

Szybka dzięki szybkiemu wiązaniu można układać płytki już po 24 godzinach

Podkład i posadzka jednym produktem można wykonać podkłady podłogowe do wykończenia 
płytkami, panelami oraz posadzkę gotową do użytkowania

Plastyczna konsystencja materiał można łatwo obrabiać – możliwość tworzenia zarówno poziomych 
powierzchni, jak i spadków

Odporna na mróz i wodę może być stosowana we wszystkich pomieszczeniach oraz na zewnątrz 
– na balkonach i tarasach jako warstwa dociskowa

GRUBOŚĆ
UKŁADANIA

10–100 mm

WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

ODPORNA
NA WODĘ

ODPORNA
NA MRÓZ

NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

8h

SZYBKA

Parametry techniczne produktu

Szybkość układania ok. 20 m²/godz.

Czas utwardzania dla ruchu pieszego  
ok. 8 godz.*

Układanie płytek po min. 24 godz.*

Zużycie ok. 2 kg/m² na każdy mm 
grubości

*Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura 
i niższa wilgotność skraca czas utwardzania, niższa temperatura i wyższa 
wilgotność go wydłuża.



Poznaj inne nasze produkty podłogowe

Podkłady podłogowe 
i posadzki – cementowe 

masy samopoziomujące, 
o grubościach układania  

od 1 do 50 mm

Jastrychy cementowe, 
w tym błyskawiczne, 

o grubościach układania  
od 5 do 250 mm

Preparaty gruntujące 
zwiększające przyczepność 

weber.floor to wysokiej jakości produkty i rozwiązania



Oferujemy pełną gamę rozwiązań budowlanych 

Produkty elewacyjne

Zaprawy techniczne

Produkty podłogowe

Produkty do prac wykończeniowych:  
zaprawy klejące do płytek, fugi, silikony,  

lekkie tynki cementowo-wapienne,  
zaprawy murarskie

Serwis weberexpress
Dostarczamy na 

budowę w 24 godziny! 

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


