
Minőségi élettereket 
alkotunk.

Tisztában vagyunk 
azzal, mi fontos az 

embereknek.

Hosszú távú 
felelősségünk tudatában 

készítjük termékeinket.

Mi, a Webernél törődünk 
az emberekkel

és környezetükkel.
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Rendszerben gondolkodunk...
  környezetbarát hőszigetelés 

  egyszerű kivitelezés

  alacsonyabb fűtésszámla

  időjárásálló  

  365 szín

  tartós és tiszta megoldás 

We care = 
életminőség

We care = 
törődés

We care = 
fenntarthatóság

Homlokzati hőszigetelő 
rendszerek
komfort – energiahatékonyság

Weber 
megoldások

36%

24%

31%

9%

 



A növekvő fűtési költségek mérséklésére az épületburok 
külső hőszigetelése a legcélravezetőbb megoldás. Egy 
ingatlan értékét jelentős mértékben befolyásolja, hogy 
milyen energetikai osztályba sorolható, és ez a besorolás 
nagyban függ a hőszigetelés minőségétől.

Egy családi ház esetében a teljes hőveszteség kb. 
30%-áért a határoló falak felelősek.

Új épületek tervezésénél és régi épületek felújításánál 
figyelembe kell venni a különböző homlokzati hőszigetelési 
rendszerek sajátosságait. A külső határoló falak hőszige-
telő képessége akár 70-80%-ban is javítható (pl. vasbeton 
fal esetében) a webertherm hőszigetelő rendszerekkel.

A falszerkezetek különböző anyagokból (tömör kerámia, 
vázkerámia, pórusbeton, beton stb.) és különféle vastag-
ságban (25, 30, 38, 44 cm stb.) készülhetnek, amelyek 
eltérő hőszigetelési megoldást tesznek szükségessé, 
függetlenül attól, hogy új vagy régi épületről van szó.

Homlokzati hőszigetelő rendszerek
A Weber kiváló minőségű homlokzati hőszigetelő lapokat 
használ hőszigetelő rendszereihez. Az elemeket speciális 
rugalmas ragasztóval és dübellel kell a falhoz rögzíteni. A hőszi-
getelő lapok felragasztását követően az egész felületet össze 
kell fogni ragasztóba ágyazott üvegszövet hálóval. Száradás 
és alapozás után kezdődhet a színes fedővakolat felhordása, 
amely 365 színből és többféle struktúrából választható.

Télen is – nyáron is
A hőszigeteléshez használt lapok rendkívül alacsony 
hővezetési képességének köszönhetően a falak állandó, egysé- 
ges hőmérsékletet biztosítanak a teljes lakótérben. Függet-
lenül attól, hogy a külső hőmérséklet téli hideg vagy épp 
nyári forróság, a belső klíma kiegyensúlyozott, barátságos 
marad. 

Mitől passzív a passzívház?

Ásványgyapot hőszigetelő rendszer felépítése

EPS (grafitos) hőszigetelő rendszer felépítése

   weber M764H prestige a hőszigetelő 
lapok ragasztásához

  ásványgyapot hőszigetelő lapok

  weber M764H prestige kőzetgyapot-
ragasztó az üvegszövetháló 
beágyazásához

  webertherm üvegszövetháló

  webertherm primer (G700) 
vékonyvakolat-alapozó az 
alapfelület nedvszívó képességének 
csökkentésére és kiegyenlítésére

 weberpas topDRY vékonyvakolat

  webertherm multi comfort ragasztó a 
hőszigetelő lapok ragasztásához

  EPS grafit hőszigetelő lapok (GR)

  webertherm multi comfort ragasztó 
az üvegszövetháló beágyazásához

  webertherm üvegszövetháló

  webertherm primer (G700) vékonyva-
kolat-alapozó az alapfelület nedvszívó 
képességének csökkentésére és 
kiegyenlítésére

  weberpas topDRY vékonyvakolat

webertherm 
primer (G700)

webertherm 
multi comfort weber M764H webertherm 

PVC hálós élvédő
webertherm 

teleszkópos dübel
EPS grafit 

hőszigetelő lapok 
(GR)

vékonyvakolat-alapozó
több színben
2,5 és 20 kg

műanyag vödörben

hőszigetelőlap-ragasztó
fehér színű
17 kg / zsák

Light Blue technológia

ásványgyapot- 
lapragasztó
25 kg / zsák

ellenállóbbá teszi az éleket 
a mechanikai hatásokkal 
szemben, véd a sarkok 

kitörésétől, megkönnyíti az 
élek kialakítását

 biztonságos és 
problémamentes szerelés

a szögtörés minimális 
kockázata

a grafitadalék fokozza 
a rendszer hőszigetelő 

képességét

A passzívház definíciója szerint olyan épület, amely-
ben a kényelmes hőmérséklet fenntartása megoldható 
kizárólag a levegő frissen tartásához megmozgatott 
légtömeg utánfűtésével vagy utánhűtésével, további 
levegő visszaforgatása nélkül. Tehát attól passzív a 
ház, hogy nincs benne, vagy minimális az aktív fűtés. 
A működéshez a határoló szerkezetek - ezen belül a legna-
gyobb felülettel rendelkező homlokzatok- kiemelt mértékű 
hőszigetelése elengedhetetlen.

Tudta?

A webertherm prestige rendszer alapja a kiváló hangszigetelő, páraáte-
resztő és tűzálló képességgel rendelkező ásványgyapot lap, amelyhez a 
középágyazatú weber M764 prestige vagy weber M765 mineral ragasztót 
ajánljuk. Ez a rendszer műszaki szempontból egy magas értékű, időtálló 
hőszigetelést biztosító megoldás, amelyre weber silicate, weberpas sili-
caSOL vagy weberpas topDRY vékonyvakolat kerül színes fedővakolatként.

A weber EPS rendszer alapeleme a hagyományos, expandált polisztirol (EPS) 
hőszigetelő lap, amelyet vékonyágyazatú weber M701D hőszigetelőrend-
szer-ragasztóval vagy webertherm multi comfort hőszigetelőlap-ragasztóval 
javasolt rögzíteni. Mind műszaki, mind gazdaságossági szempontból megfe-
lelő megoldást nyújt a homlokzat hőszigetelésére.
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energiamegtakarítás: 
akár 32%

energiamegtakarítás: 
akár 37%


