
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...
 bevonatszigetelések 

 rugalmas

 szulfátálló

 szálerősített 

 oldószermentes 

 felújításhoz 

 új építéshez

 terasz, zuhanyzó, medence

 pincefal, alapozás 

We care = 
életminőség

We care = 
törődés

We care = 
fenntarthatóság

Vízszigetelési megoldások
komfort – állagvédelem

Weber 
megoldások



Az épületszerkezetek egyik legnagyobb ellensége a 
víz, beltérben és kültéren egyaránt. A vízszigetelések 
megtervezése és kialakítása gondos munkát igényel, de 
mit sem ér az alaposságunk, ha nem voltunk körültekin-
tőek az anyagok kiválasztásakor.

A webertec bevonatos vízszigetelő rendszerek megbíz-
ható és tartós megoldást kínálnak a használati és üzemi 
vizek elleni szigetelésben, valamint az építéskor felmerülő 
valamennyi vízszigetelési probléma megszüntetésében.

Általános rétegrend

Beltérben, használati víz elleni szigetelés gipszkartonra

Meglévő burkolatra való ragasztás

  webertec 829 (Superflex 75/4) 
hajlaterősítő szalag

  webercol bondprimer tapadóhíd / 
impregnáló

  webertec 822 (Superflex 1) kenhető 
vízszigetelő fólia

  webercol promax S1 (C2TES1) vagy 
webercol marmo plus (C2TES1) 
burkolatragasztó

  webercolor comfort fugázóanyag 
és webercolor silicon

  meglévő, megfelelően szilárd 
burkolat

  webercol bondprimer tapadóhíd 

  webercol promax S1 (C2TES1) vagy 
webercol marmo plus (C2TES1), 
illetve webercol rapid (C2FT) 
gyorskötő burkolatragasztó

  webercolor comfort fugázóanyag 
és webercolor silicon 

webercol 
promax S1 webercolor silicon webertec 824 webercol 

bondprimer webertec 829 webercolor 
comfort

professzionális 
minőségű, flexibilis 

csempe- és 
burkolólap-ragasztó 
C2TES1 minősítéssel

egykomponensű, semleges 
szilikon tömítőanyag, 

ajánlott kül- és beltérben, 
fokozottan rugalmas, 

UV-álló, színtartó

vízszigetelésre külső 
pincefalaknál, alapoknál;

vízszigetelésre kül- és 
beltérben, 

közvetlenül csempe- 
és kerámialap burkolat alá

hidegburkolás előtti 
alapozáshoz: meglévő 

hidegburkolatokra,
jó állapotú műanyag vagy olaj- 

festékre, nem porózus alap- 
felületekhez, epoxibevonatra

speciális 
hajlaterősítő szalag, 

dilatációs fugák, sarkok 
és hajlatok vízzáró és 

tartós lezárására

emelt minőségű 
cementkötésű
fugázóanyag

2 és 5 kg 
műanyag zsákokban

Hidegburkolati és vízszigetelési rendszerek
A különböző típusú kenhető szigetelőanyagainkhoz komplett 
rétegrendi megoldásokat kínálunk, melyben megtalálhatók a 
szükséges burkolólap ragasztók, alapozók, és fugázóanyagok, 
melyek egymással összeférhetőek és bizonyított
a minőségük.

A webertec kenhető vízszigetelések óriási előnye, hogy a 
legkülönfélébb geometriai kialakítások esetében is maxi-
mális vízzárást biztosítanak, így megakadályozható, hogy 
a nedvesség az alapfelületbe jutva károsítsa az épület-
szerkezeteket, ill. korlátozza vagy lehetetlenné tegye a 
mögöttes helyiségek használatát. Alkalmazásukkal bizto-
sítható a medencékben tárolt víz megőrzése. Az épület 
nedves helyiségeiben: fürdőszobákban, konyhákban a 
hidegburkolatok alatti webertec 822 folyékony vízszige-
telő fóliát; teraszok, erkélyek és medencék esetében pedig 
a webertec 824 rugalmas, egykomponensű szigetelő 
habarcs alkalmazását javasoljuk. Megfelelően kivitelezett 
vízszigeteléssel kellően száraz tereket hozhatunk létre. 
A bevonatszigetelések előnye az, hogy a megszáradt felü-
letükre közvetlenül ragaszthatók a burkolatok.

Tippek, trükkök

A vízszigetelés felhordása előtt a fogadó felületnek
(aljzatnak) kellően szilárdnak, por- és szennyeződésmen-
tesnek kell lennie. 

Tudta?
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webertec 822 
ragasztott hidegburkolati réteg alatti 
kenhető, vízszigetelő, vékony fólia

Felhasználási terület: víz elleni szigetelésként
 beltérben
 falra és padlóra
 lefolyó víz elleni szigetelésként
 anhidrit, cement és mész-cementkötésű felületre
 min. 7 napos korú betonra
 háztartási és üzemi nedves helyiségekbe
 zuhanyzókba, fürdőkbe, nagykonyhákba

Tulajdonságok
 oldószermentes
 vízálló
 könnyen feldolgozható
 kiváló alapfelületet képez
 megbízható minőségű

webertec superflex D2 
rugalmas, kétkomponensű, szulfátálló, cementkötésű 
vízszigetelő habarcs

Felhasználási terület:
 vízszigetelésre külső pincefalaknál, alapoknál
  kül- és beltérben vízszigetelésre, csempe és kerámialap 
burkolat alá

 nedves és vizes helyiségek falazatánál és aljzatánál
 tartályoknál, medencéknél
 utólagos belső vízszigetelésnél
 régi épületek felújításánál

Tulajdonságok:
 gyorsan és könnyen feldolgozható
  előírt rétegben feszültség- 
és repedésmentesen szilárdul

 jó tapadóképesség az aljzaton
 víznyomás esetén is vízzáró
 repedésáthidaló képessége legalább 1,0 mm
 fagy- és öregedésálló
 környezetbarát


