
Nejdůležitější vlastnosti
• vynikající zpracovatelnost
• dlouhá otevřenost při zpracování
• vysoké užitné hodnoty
• maximálně urychluje práci
• pro lepení izolačních desek
• k vytváření základní vrstvy
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lepicí a stěrková
hmota

  název                                                                 spotřeba                  číslo výrobku
  weber.therm plus ultra                                                                                M 768
  lepení izolačních desek                         5,0 až 5,5 kg/m2

  základní vrstva                                          7 až 7,5 kg/m2

QR-kód odkazuje na
produktovou stránku
výrobku na našem
webu

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podkladu a způsobu zpracování.
Spotřeba uvedená pro lepení je počítána na rovný podklad!

definice výrobku
Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu.
Pro lepení izolačních fenolických desek a s vloženou skleněnou síťovi-
nou pro vytváření základní vrstvy na izolačních fenolických deskách.

použití
Lepicí a stěrková hmota pro zateplovací systém weber therm plus ultra.
K lepení izolačních fenolických desek v interiéru a exteriéru.  Rovněž
v kombinaci s vhodným typem skleněné síťoviny pro vytváření základní
vrstvy na lícní straně izolačního kompozitního systému pod finální
omítku.

složení/technická data
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.
Přídržnost k podkladu: polystyren min. 0,08 MPa

beton min. 0,25 MPa
Přídržnost po mrazu: polystyren min. 0,08 MPa
Propustnost vodních par max. µ = 20
Barva: šedá.

balení 
Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

skladování 
6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, 
krytých skladech.

weber•therm plus ultra

rovinnost podkladu
Pro ETICS připevněný k podkladu pomocí lepící hmoty a hmoždi-
nek je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20 mm/m.
Doporučuje se, aby nerovnost základní vrstvy na délku jednoho
metru nepřevyšovala velikost max. zrna omítky zvýšenou
o 0,5 mm.

podkladní nátěr
V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným
penetračním nátěrem weber.podklad A s čistou vodou v poměru
1:5 – 8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno
provést ještě jednu penetraci. Při první penetraci použijeme pene-
trační nátěr v ředění 1:8 a při druhé v ředění 1:5.

příprava 
Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle suché směsi
(25 kg) do cca. 6,5 l čisté vody pomocí unimixeru, nástavce
na ruční vrtačku. Doba míchání je 2 – 5 min. 

nářadí
Zednická lžíce, zubová špachtle, vědro, míchačka, vrtačka,
míchadlo k vrtačce.

čištění
Nádoby, nástroje a nářadí se po použití očistí vodou. Stejně tak je
nutno ihned po aplikaci lepicí a stěrkové hmoty očistit konstrukce
vestavěné do fasády, jako jsou okna, dveře, parapetní plechy. 

aplikace 
Aplikaci materiálu najdete na str. 112, stejně tak i všeobecné
požadavky pro podklad, podmínky pro zpracování a upozornění.




