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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 6/2009

P ytki ceramiczne s  najcz ciej stosowan  ok a-

dzin  w pomieszczeniach „mokrych”, czyli miej-

scach o podwy szonej wilgotno ci lub nara o-

nych na bezpo redni kontakt z wod , takich jak 

kuchnie, azienki, prysznice, pralnie w piwnicy, 

itp. Warstwa p ytek sama w sobie nie stanowi jed-

nak dostatecznego zabezpieczenia powierzchni 

przed wilgoci , dlatego niezb dne jest zastoso-

wanie pod nimi warstwy hydroizolacji.

Niezwykle skutecznym, a jednocze nie a-

twym nawet do samodzielnego wykonania, roz-

wi zaniem dla pomieszcze  „mokrych” jest 

system Weber, w którym izolacj  stanowi mem-

brana wodoszczelna (folia w p ynie).

1 Prac  rozpoczynamy od przygotowania pod o-

a, czyli oczyszczenia, odkurzenia oraz – w razie 

potrzeby – wyrównania powierzchni odpowied-

ni  zapraw , np. Optiroc S40 (weber ZT601) lub 

Optiroc S06 (weber ZT602).

2 W kolejnym kroku, którego celem jest wzmoc-

nienie oraz wyrównanie ch onno ci pod o-

a, gruntujemy je preparatem weber PG229.

Poprawne wykonanie tych wst pnych prac jest 

warunkiem trwa o ci i niezawodno ci ca ego sys-

temu izolacji pomieszcze  „mokrych”. 

3 Po wyschni ciu zagruntowanej powierzch-

ni (ok. 2 godz.) przyst pujemy do wykonania 

warstwy hydroizolacji przy u yciu membra-

ny (p ynnej folii), np. weber PE235 lub weber 

PE233. Na pocz tku, za pomoc  p dzla lub 

wa ka nak adamy troch  masy w naro ach 

cian oraz po czeniach cian z pod og , a na-

st pnie wklejamy w ni  ta m  uszczelniaj c

weber PH971. Po lekkim stwardnieniu masy, 

przy u yciu tych samych narz dzi, rozpro-

wadzamy membran  na powierzchniach p a-

skich zaczynaj c od cian. Uwaga: je li mem-

brana stosowana jest na pod ogach o du ej 

odkszta calno ci (np. p yty gipsowo-kartono-

we lub pod o a drewniane), warto dodatkowo 

je zazbroi  wklejaj c tkanin  wzmacniaj c ,

np. weber PH974.

4 Powierzchnia z na o on  warstw  folii po-

winna by  chroniona przed uszkodzeniami 

mechanicznymi a  do chwili przyklejenia 

p ytek, które mo na uk ada  ju  po ok. 24 

godzinach od na o enia izolacji. 

Warto pami ta , e wy sza temperatura 

i ni sza wilgotno  w pomieszczeniu znacz-

nie skracaj  czas wi zania preparatów gruntu-

j cych, folii w p ynie oraz produktów na bazie 

cementu, a obni enie temperatury i/lub zwi k-

szenie wilgotno ci wyd u a ten czas!

Do przyklejania p ytek u ywamy elastycz-

nej zaprawy klejowej o podwy szonej przy-

czepno ci, np. Optiroc Fix Renowacyjny 

(weber ZP418). Warte polecenia s  tak e no-

woczesne zaprawy z efektem bezpy owym 

weber ZP414 lub weber ZP415, które dzi ki 

specjalnym recepturom nie pyl  si  podczas 

magazynowania, transportu oraz mieszania 

z wod . Zaprawy klejowe, po rozmieszaniu 

z wod , równomiernie rozprowadzamy na ca-

ej powierzchni przy u yciu pacy z batej (do 

otrzymania optymalnej grubo ci 2–5 mm), 

i uk adamy p ytki. 

5 Nast pnie, po up ywie ok. 24 godzin mo e-

my ok adzin  ceramiczn zaspoinowa fug

weber.color comfort lub weber.color perfect 

(silikonowan , odporn  na ple nie i grzyby, o pod-

wy szonej odporno ci na cieranie oraz zabru-

dzenia). U ywamy do tego pacy gumowej, wcie-

raj c zapraw  zgodnie z kierunkiem przek tnych 

p ytek. Po oko o 10 minutach zmywamy fug

z powierzchni p ytek przy u yciu wilgotnej g b-

ki, a po 24 godzinach przecieramy mi kk , su-

ch  szmatk .

6 Naro niki wype niamy silikonem sanitarnym, 

bezbarwnym lub w kolorze fugi.

Staranne, zgodne z technologi Weber wykona-

nie opisanych prac gwarantuje uzyskanie nie-

zawodnej i trwa ej izolacji pomieszcze  „mo-

krych”, u atwia utrzymanie ich higieny oraz 

zapobiega powstawaniu ple ni oraz zagrzy-

bieniu.

Suche „mokre” pomieszczenia

3 5 63 42

maxit.indd 14maxit.indd   14 2009-05-14 00:35:292009-05-14   00:35:29



15BUDUJEMY DOM 6/2009

Jak wykona  trwa y podk ad pod ogowy na s a-

bym lub zanieczyszczonym pod o u? Które roz-

wi zanie wybra , aby by o pewne, bezpieczne 

i nieskomplikowane? Podpowiadamy: nale y sko-

rzysta  z technologii weber.floor.

Rekomendujemy podk ad z b yskawicznej, wzmoc-

nionej w óknami zaprawy weber.floor 4320 (maxit 

floor 4320), przeznaczonej na pod o a o zmniej-

szonej przyczepno ci.

Rozwi zanie jest niezast pione w przypad-

ku np. pod o a w postaci szlichty cementowej 

zanieczyszczonej subitem (po zdemontowanym 

parkiecie) lub klejem (po usuni ciu starych wy-

k adzin); mo na je tak e wykorzysta  na zanie-

czyszczonych pod o ach drewnianych.

Technologia wykonania podk adu

1 W miar  mo liwo ci z pod o a usuwamy sub-

it i inne zanieczyszczenia (r cznie lub mecha-

nicznie). 

2 Wykonujemy niwelacj  pod o a, wyznaczaj c

docelowe rz dne wylewanej warstwy. Mo emy 

do tego wykorzysta  zwyk e ko ki rozporowe 

z wkr tami. 

3 Po odkurzeniu i zagruntowaniu pod o a pre-

paratem weber.floor 4716 (maxit floor 4716),

uzupe niamy ubytki b yskawiczn  zapraw  np. 

Optiroc 6000 (weber.floor BASE60), któr  mo na 

nak ada  warstw  grubo ci od 5 do a  250 mm!

4 Na tak przygotowanym pod o u wykonujemy 

warstw  sczepn :

 najpierw pod o e gruntujemy preparatem 

weber.floor 4716 (maxit floor 4716), rozcie czo-

nym wod  w proporcji 1:5 (grunt:woda). 

 Po wyschni ciu nak adamy drug  warstw

gruntu weber.floor 4716 (maxit floor 4716), roz-

cie czonego z wod  w proporcji 1:1 (grunt:wo-

da) i natychmiast posypujemy such  zapraw

weber.floor 4320 (maxit floor 4320) w ilo ci ok. 

1,0-1,5 kg/m2.

 Nast pnie powierzchni  gruntujemy po raz 

trzeci weber.floor 4716 (maxit floor 4716), tym 

razem rozcie czonym wod  w proporcji 1:3

(grunt:woda), i pozostawiamy do wyschni cia. 

Uk adamy siatk  pod ogow weber.floor 4945 

(maxit floor 4945) na zak ad ok. 10 cm. 

5 Wylewk  wykonujemy po wyschni ciu pod-

o a, lecz nie pó niej ni  po 24 godz. od ostat-

niego gruntowania. B yskawiczny, samopozio-

muj cy, wzmocniony w óknami podk ad weber.

floor 4320 (maxit floor 4320) uk adamy warstw

10 mm r cznie lub maszynowo.

Na podk ad mo emy w bardzo krótkim czasie 

u o y  warstw  wyko czeniow :

 p ytki ceramiczne lub kamienne – ju  po jed-

nym dniu*

 wyk adzin  dywanow  lub PVC – po 

3 dniach*

 parkiet lub panele – po 7 dniach*

* dane przy temperaturze +20°C i wilgotno ci 

wzgl dnej powietrza 65%. 

Uwaga: je li na podk adzie z weber.

floor 4320 (maxit floor 4320) nie zosta-

nie u o ona posadzka w czasie do 7 dni, 

powierzchni  nale y zabezpieczy  preparatem re-

guluj cym szybko  wysychania weber.floor 4790 

(maxit f loor 4790). W przypadku jakich-

kolwiek w tpliwo ci zalecamy kontakt 

z doradc  technicznym Weber (infolinia 

0801 62 00 00).

W ród roz w i za  pod ogow ych 

weber.floor znajduj  si  systemy dla nowych 

i remontowanych budynków mieszkalnych, 

handlowych, u yteczno ci publicznej, biur, 

zak adów przemys owych oraz do zastosowa

specjalistycznych, takich jak pod ogi na stat-

kach i platformach wiertniczych.

W katalogu rozwi za weber.floor mo na zna-

le  m.in.: 

szpachlowanie pod o y pod cienkie wyk adzi-

ny PVC,

poziomowanie pod o y pod ró ne wyk a-

dziny,

podk ady pod ogowe na izolacji akustycznej 

dBFloor, 

podk ady na warstwie rozdzielaj cej, itp., 

podk ady „b yskawiczne”,

podk ady z systemem ogrzewania pod ogo-

wego,

 jastrychy, 

 posadzki przemys owe i dekoracyjne.

Niezale nie od rodzaju pod o a, stopnia jego 

nierówno ci oraz przewidywanego rodzaju wy-

ko czenia pod ogi, w szerokiej ofercie produk-

tów i systemów weber.floor mo emy znale

materia  pozwalaj cy na wykonanie równej, 

trwa ej, wysokiej jako ci pod ogi.

Weber kontynuuje bogate pod ogowe trady-

cje firmy maxit (Optiroc), która jako pierwsza 

wprowadzi a samopoziomuj ce, cementowe 

podk ady pod ogowe – technologi , która zre-

wolucjonizowa a uk adanie pod óg.

Saint-Gobain Construction Products Polska

Weber – Biuro w Warszawie

ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa

tel. 022 589 85 80, infolinia 0801 62 00 00

www.netweber.pl, kontakt@e-weber.com

Mocna pod oga na s abym pod o u
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