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עמידות גבוהה בפני שחיקה
פילוס וישור ברמה גבוהה

weber.floor design הנו בטון אדריכלי מוחלק, במבחר גוונים, מבוסס 
צמנט פולימרי.  בעל יכולת פילוס עצמי, הנותן תוצאה חלקה ואחידה, 

ללא הפרדות, ללא תפרי התפשטות. מיועד לאזורים מסחריים 
ולמגורים. ניתן ליישמו על גבי ריצוף קיים, בעובי של 3 מ“מ עד 10 

מ“מ, מבלי לפרק את הריצוף הקיים. 
יתרונות: יישום מהיר, אפקט אסתטי מעונן האופייני למראה בטון 

טבעי.  לשימוש פנימי בלבד. מתאים במיוחד עבור יצירת רצפות 
דקורטיביות צבעוניות. בעל התנגדות מכנית גבוהה, המתאימה לתנועת 

הולכי רגל גבוהה וכן לחדרי אמבטיה, חללים ציבוריים, בתי מגורים. 

weber.floor design ניתן ליישם על רצפות בטון, בטון מוחלק, 
קרמיקה וטרצו. 

שימושים

רצפת בטון אדריכלי צבעוני מוחלק בפילוס עצמי
weber.floor design

הכנת תשתית
המצע חייב להיות נקי, מוצק, יציב ויבש. יש לוודא כי המשטח ללא 

לחות, אבק וגופים זרים וללא עקבות שמן.  על התשתית להיות בעלת 
חוזק מכני יציב, במידה שיש סדקים, יש למלאם לפני היישום. 

שלב 1 - פריימר מסוג weber.floor 4716 מתאים לתשתיות מינרליות, 
מיושם ב-2 שכבות. הראשונה בדילול של 1:10 עם מים נקיים, לאחר 

שעה מיישמים שכבה שניה בדילול של 1:3 עם מים נקיים. זמן המתנה 
לייבוש מלא: לפחות 4 שעות ולא יאוחר מ-24 שעות ליישום שכבת 

הגמר.  

על תשתיות מגורענות, או רצפות בטון ישנות, אריחי קרמיקה וטרצו יש 
להשתמש בפריימר אפוקסי מסוג  weber.floor 4712  על גבי 

הפריימר, בעודו רטוב, יש לפזר חול קוורץ בגודל אגרגט מתאים,בגודל 
של עד 0.6 מ“מ. לאחר 24 שעות, כאשר התשתית יבשה לחלוטין, יש 

לשאוב את שאריות הקוורץ באמצעות שואב אבק. לאחר מכן, יש 
למרוח שכבה של פריימר WEBER FLOOR 4716 מדולל ביחס של 

1:3. כאשר הפריימר יבש לחלוטין, ניתן להתחיל ביישום הרצפה 
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יישום
הכנת המוצר: weber.floor design חייב להיות מעורבב עם מים נקיים 

למשך כ- 2 דקות (3.3 ליטר מים לכל שקית 15 ק"ג), באמצעות מערבל 
או משאבת ערבוב המתאימה למוצרים בפילוס עצמי. יש לוודא 

אתסמיכותו של המוצר באמצעות בדיקה שתבוצע, על פי תקן וובר, 
תוך שימוש בטבעת מדידה (בקוטר 68 מ"מ וגובה של 35 מ"מ) 

ובמשטח מתאים. תוצאת ההתפשטות חייבת להיות בין 240 מ"מ ל 
260- מ"מ. הבדיקה צריכה להתבצע לפני יישום המוצר וגם במהלך 

היישום. למעשה, עודף של מים יכול לגרום הפרדת המרכיבים 
ולהפחית את ההתנגדות המכנית של המוצר המוגמר; לכן, אין להוסיף 

מים יותר מאשר מצוין במפרט. לאחר ערבוב המוצר וקבלת תערובת 
הומוגנית לחלוטין ללא גושים ועל מצע מוכן כראוי.

יישם את המוצר ופזר אותו בעזרת מגב חלק כדי להשיג את העובי ואת 
האפקט האסתטי הרצויים. במקרה של יישום מכני, כגון משאבה יש 

ליישם את המוצר המעורבב ע“י יצירת רצועות. כל פס יציקה חדש חייב 
להיות מיושם סמוך לרצועה הקודמת, כך שהחומר יכול להתחבר, 

וליצור משטח מפולס ואחיד. במהלך היישום, יש להשתמש ברולר 
קוצים המיועד לכך, על מנת להוציא את בועות האוויר הכלואות בחומר 
על מנת להקל על הפילוס העצמי. יש להחליק את פני השטח עם מגב 

חלקה כדי להשיג את האפקט האסתטי הרצוי .

יישום

אריזה: שק של 15 ק“ג
מראה: אבקה צבעונית 

צבע: לבן, זהב, חול, פנינה, אפר, גרפיט 
חיי מדף:  9 חודשים באריזה סגורה, במקום יבש. 

כושר כיסוי: 8.8 מ"ר לכל מ"מ עובי.

1.67 ק"ג / מ"ר לכל עובי מ"מ
3-10 מ"מ

 

נתוני אריזה

כושר כיסוי

שימוש: פנימי בלבד
ערבוב: ערבוב במים, 3.3 ליטר לשק של 15 ק“ג

עובי מינימלי: 3 מ"מ 
עובי מרבי: 10 מ"מ 

עובי מומלץ: בין 5 ל 7- מ"מ 
טמפרטורת היישום:

 25°C + 10° עדC תשתית: מ •
       30°C 10° עדC + אוויר: מ •

זמן ייבוש:
• תנועת הולכי רגל או דריכה: לאחר 24 שעות 

• תנועה כבדה (במקרה של חנויות / משרדים): לאחר 7 ימים
זמן ייבוש לפני הגמר:

• עם תשתיות מינרליות: 48 שעות 
• עם שכבת הגנה של וובר: (טמפרטורה> 23°C כ-48 שעות. 

טמפרטורה <23°C כ-72 שעות).

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו בסביבת טמפרטורה 
מבוקרת ועשויים להתשנות במידה ניכרת בהתאם לתנאי הסביבה 

והתשתית בה מיושם החומר.

נתונים טכניים

 CT-C30-F7 מסווגת weber.floor design :תקן
EN13813 על פי תקן , RWA10



weber.floor design

שכבת הגנה: 
המוצר חייב להיות מוגן מפני אבק, אור שמש ישיר וחום מופרז. במהלך 

 .10°C היישום ובימים שלאחר מכן, על טמפרטורת החדר להיות מעל
יש לאוורר על מנת לאפשר לחומר להתייבש. לאחר 24 שעות מיישום 
של weber.floor design במידת הצורך, ניתן לשפשףאת פני השטח  
בנייר ליטוש ולהוריד את הפגמים הקיימים, במהלך שלב זה יש צורך 
לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע מללכלך את הרצפה (להגן על גלגלי 

המשייף, על סוליות הנעליים וכו '). לאחר 48 שעות (בקיץ) או 72 
שעות (בחורף) יש ליישם את weber.floor protect: שכבה אחת או 

שתיים במקרה הצורך , יש להמתין ליבוש מלא בין שתי השכבות בכיוון 
צולב, תוך שימוש ברולר מיקרופייבר (לפרטים על היישום, ראה את 

.( weber.floor הסרטון של

ריצוף רציף, מונוליטי, בטון אדריכלי צבעוני, עם השפעה חומרית 
ניכרת ועיצוב מעונן, מפוקח על ידי סן גובין וובר. בעל התנגדות גבוהה 

לשחיקה, בכיתה RWA1 על פי תקן EN 13813, וכוח דחיסה של 32 
Mpa 7 לאחר 28 יום. כוח גמיש של לא פחות מ  Mpa

תיאור המוצר

- הכנה נכונה של המצע היא הכרחית על מנת להשיג תוצאה טובה.
- weber.floor design הוא מוצר מינרלי ולכן תתכן שונות אסתטית 

בגמר היישום; בהתאם לאופן שבו החומר יושם ופולס.
- כל סדקים של המצע חייבים להיות מטופלים כראוי, למטרה זו אנו 

ממליצים ליצור קשר עם השירות הטכני של פרסקו צבעים.

 C30 :דחיסה
 (N / mm²) מגפ"ס EN 13892-2):> 32) חוזק לחיצה לאחר 28 יום

 F7 :גמישות
 (EN 13892-2): 7.5 MPa (N / mm²) חוזק לכפיפה לאחר 28 ימים

E(EN 13454-2): < 0,4 mm/m התכווצות לאחר 28 יום
 E(EN 13813): RWA10 תקן

 E(EN 1350-1): A2 fls1 עמידות באש
נזילות (תקן וובר, טבעת 68x35 מ"מ): 240 מ"מ - 260 מ"מ 

הרכב: צמנטים הידראוליים, שרפים פולימריים, סיבי זכוכית, אגרגטים 
קרבונט וסיליקון, תוספים אורגניים ואורגניים ופיגמנטים מינרליים.

ערכים אלה נובעים מבדיקות מעבדה בסביבה מותנית וניתן לשנותם 
באופן משמעותי על ידי תנאי היישום

הגבלות והמלצות

לבן זהב

חול פנינה

אפר גרפיט

נתונים טכניים

WEBER.FLOOR DESIGN הגוונים של 


