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Adeziv pentru placări ceramice

Ambalaj

Culoare

Consum kg/m2

Saci/palet

25 kg

gri

3-4

42

Adeziv flexibil pentru placări ceramice

Ambalaj

Culoare

Consum kg/m2

Saci/palet

25 kg

gri

3-4

42

Adeziv flexibil pentru placări ceramice

Ambalaj

Culoare

Consum kg/m2

Saci/palet

25 kg

gri

2-3

42

Adezivi pentru plAcări cerAmice

weber set

weber set

weber set

pentru interior şi exterior

aderenţă ridicată

timp deschis extins

alunecare redusă

pentru plăci ceramice absorbante şi 
neabsorbante

pentru placări pe pardoseli încălzite

pentru aplicarea cărămizii aparente

pentru placări în zone cu trafic intens

pentru plăci ceramice absorbante şi 
neabsorbante

pentru placări pe toate tipurile de suporturi

pentru piscine 

aplicabil pe hidroizolaţii

Adezivi pentru plAcări cerAmice

Adeziv pentru faianţă şi gresie

Ambalaj

Culoare

Consum kg/m2

Saci/palet

25 kg

gri

3-4

42

Adeziv pentru placări ceramice

Ambalaj

Culoare

Consum kg/m2

Saci/palet

25 kg

gri

3-4

42

Grund universal de profunzime

Ambalaj

Culoare

Consum kg/m2

Saci/palet

5 kg

gri

0.15

70

weber set

weber set

alunecare redusă

economic

aplicabil în strat gros

pentru interior şi exterior

pentru medii umede

timp deschis extins

fără alunecare

sub formă de praf

aderă la orice suprafaţă 

crează o suprafaţă zgrunturoasă, aderentă
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weber color

Adeziv alb flexibil pentru marmură

Ambalaj

Culoare

Consum kg/m2

Saci/palet

25 kg

alb

3-4

42

Adeziv alb pentru piatră

chit flexibil pentru piatră

Ambalaj

Culoare

Consum kg/m2

Saci/palet

25 kg

alb

3-4

42

Ambalaj

Culoare

Saci/palet

20 kg

alb

54

20 kg

gri

54

weber set

compatibil cu tratamentele de piatră

rezistent la abraziune şi intemperii

recomandat pentru rosturi între 5-50mm

pentru placări de marmură pe pardoseli 
încălzite

pentru placări la piscine

pentru aplicarea mozaikului

nu modifică culoarea plăcilor de marmură

flexibilitate ridicată

alunecare redusă

nu modifică culoarea plăcilor de piatră

pentru interior şi exterior

lucrabilitate ridicată

pentru plăci de piatră cu absorbţie de apă 
ridicată sau medie

Adezivi pentru plAcări cerAmice cHit FleXiBil pentru rOSturi

weber color comfort

chit impermeabil şi flexibil pentru rosturi 1-6 mm

aplicare uşoară

constanta culorii - Super color Stability®

nuanţe adaptate colecţiilor de plăci ceramice

rezistenţă la mucegai şi murdărie

weber color perfect

chit impermeabil şi flexibil pentru rosturi de 2-20 mm

   culoare                                     culoare               

milk

pearl

sand

sesame

honey

morel

almond

rosa

terracota

mocca

caramel

cacao

coffee

choco

volcano

linen

dakar

bahama

toffee

mint

green

ocean

azur

manhattan

marble

cement

carbon

sky

chili

liliac

rezistent la trafic

rezistent la abraziune

pentru cărămidă de sticlă

pentru piscine, saune şi terase

rezistent la mucegai şi murdărie
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weber hydro

weber hydro

Sistem de hidroizolaţie pentru terase

Sistem de hidroizolaţie pentru băi

Sistem de hidroizolaţie pentru piscine

Sistem de hidroizolaţie pentru piatră şi 
marmură

Hidroizolaţie
weber.tec superflex d2

Hidroizolaţie
weber.tec 822

Hidroizolaţie
weber.tec superflex d2

Hidroizolaţie
weber.tec superflex d2

Adeziv flexibil
weber.set porţelanat

Adeziv flexibil
weber.set H2O

Adeziv flexibil
weber.set superflex

Adeziv flexibil
weber.set marmo plus

Bandă colţuri
weber.tec 828

Bandă colţuri
weber.tec 828

Bandă colţuri
weber.tec 828

Bandă colţuri
weber.tec 828

Chit de rost
weber.color perfect

Chit de rost
weber.color perfect

Chit de rost
weber.color perfect

Chit de rost
weber.color stone

weber hydro

weber hydro

weber tec Hidroizolaţie flexibilă bicomponetă 
pentru interior şi exterior

Ambalaj

Culoare

Consum 
kg/m2/2 straturi

Saci/palet

5 kg

gri

2.5

60

24 kg

gri

2.5

24

asigură o impermeabilizare completă 
împotriva acţiunii permanente a apei 

flexibilitate ridicată

poate fi placata dupa 90 min.

pentru piscine

rezistenţă la fluctuaţii de temperatură

consum/mp scăzut

se poate utiliza în contact cu apa potabilă

weber tec
Hidroizolaţie flexibilă impermeabilă sub placări 
de gresie şi faianţă

Ambalaj

Culoare

Consum 
kg/m2/2 straturi

Găleţi/palet

8 kg

gri

1.2

60

24 kg

gri

1.2

24

Benzi de etanşare impermeabile sub placări de gresie 
şi faianţă pentru sisteme de hidroizolaţie

weber.tec 828 md         10 buc./cutie         

- Bandă de etanşare ajustabilă pentru ţevi

weber.tec 828 di         10 buc./cutie         

- Colţ interior

weber.tec 828 dA         10 buc./cutie         

- Colţ exterior

weber.tec 828 dB 75            10 metri            

- Bandă de etanşare

weber.tec 828 dB 75            50 metri           

- Bandă de etanşare

denumire/descriere                     Ambalaj             

weber tec

asigură o etanşare completă 
împotriva acţiunii apei

soluţie monocomponentă gata preparată

acoperire continuă a fisurilor

elasticitate ridicată

consum/mp scăzut

pentru interior

asigură o impermeabilizare completă sub acţiunea apei

elasticitate ridicată

rezistenţă ridicată la rupere şi deteriorare

uşor de înglobat în pasta hidroizolatoare

SiSteme de HidrOizOlAŢii SiSteme de HidrOizOlAŢii
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Adeziv pentru polistiren expandat

Culoare

Consum lipire 
kg/m2

Consum armare 
kg/m2

Saci/palet

gri

4-6

-

42

Adeziv pentru lipirea şi armarea polistirenului expandat

Culoare

Consum lipire 
kg/m2

Consum armare 
kg/m2

Saci/palet

gri

4-6

3,5-4

42

aderenţă bună

lucrabilitate bună

economic

aderenţă crescută

lucrabilitate foarte bună

economic

randament ridicat

Adeziv alb pentru sisteme de izolaţie termică 

Adeziv flexibil pentru sisteme de izolaţie termică

Culoare

Consum lipire 
kg/m2

Consum armare 
kg/m2

Saci/palet

alb

-

3,5

42

Culoare

Consum lipire 
kg/m2

Consum armare 
kg/m2

Saci/palet

gri

4-6

3,5-4

42

* pentru montarea până 
la o înălţime de 8m (pe 
zidărie)

Adeziv pentru sisteme de izolaţie termică

Culoare

Consum lipire 
kg/m2

Consum armare 
kg/m2

Saci/palet

gri

4-6

3,5-4

42

aderenţă superioară 

lucrabilitate excelentă

randament ridicat

armare suplimentară

rezistenţă la apariţia fisurilor

aderenţă superioară

lucrabilitate excelentă

armare suplimentară

rezistenţă superioară la şocuri mecanice 
şi la apariţia fisurilor

flexibil 

nu necesită dibluri*

aderenţă superioară

lucrabilitate excelentă

armare suplimentară

rezistenţă superioară la şocuri mecanice 
şi la apariţia fisurilor

flexibil

nOuA GAmă mAX2 

creAtă pentru 
prOtecŢiA 
căminului tău

Adezivi pentru termOizOlAŢii Adezivi pentru termOizOlAŢii
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weber pas

weber pas

tencuială decorativă ultrapermeabilă

tencuială decorativă siliconică

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

25 kg

25 kg

25 kg

2.4-2.6

2.4-2.6 

2.4-2.6

2.9-3.1

2.9-3.1

2.9-3.1

consum
granulaţie fină 1.5 mm

consum
granulaţie medie 2 mm

AmbalajGrupă culoare

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

25 kg

25 kg

25 kg

2.4

2.4 

2.4

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

consum
granulaţie  fină1.5 mm

consum
granulaţie  medie 2 mm

consum
granulaţie  rolare2 mm

AmbalajGrupă culoare

durată de viaţă foarte mare

rezistenţă la apariţia fisurilor

lucrabilitate foarte bună

consum redus

rezistă la acţiunea microorganismelor

randament ridicat

rezistenţă ridicată la acţiunea razelor uv

ultrapermeabilă la vapori

2.6-2.8

2.6-2.8

2.6-2.8

consum
granulaţie rolare 2 mm

flexibilitate ridicată

lucrabilitate excelentă

consum redus

randament ridicat

rezistenţă la apariţia fisurilor

rezistenţă la şocuri mecanice

weber pas

weber pas

tencuială decorativă silicatică

tencuială decorativă acrilică

lucrabilitate mare chiar şi la temperaturi scăzute

consum redus

paletă variată de culori

economic

randament ridicat

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

25 kg

25 kg

25 kg

2.3 - 2.5

2.3 - 2.5 

2.3 - 2.5

2.4 - 2.6

2.4 - 2.6

2.4 - 2.6

2.9 - 3.1

2.9 - 3.1

2.9 - 3.1

consum
granulaţie  fină1.5 mm

consum
granulaţie  medie 2 mm

consum
granulaţie  rolare2 mm

AmbalajGrupă culoare

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

25 kg

25 kg

25 kg

2.3 - 2.5

2.3 - 2.5 

2.3 - 2.5

2.4 - 2.6

2.4 - 2.6

2.4 - 2.6

consum
granulaţie  fină 1.5 mm

consum
granulaţie  rolare 2 mm

AmbalajGrupă culoare

permeabilitate ridicată la vapori

rezistenţă ridicată la acţiunea razelor uv

rezistenţă mare la acţiunea microorganismelor

lucrabilitate foarte bună

consum redus

randament ridicat

tencuieli decOrAtive tencuieli decOrAtive
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weber ton variosil

vopsea silicatică pentru exterior

permeabilitate ridicată la vapori 

rezistenţă mare la acţiunea razelor uv

rezistenţă la acţiunea microorganismelor

rezistenţă mare la murdărire

durată de viaţă mare

     Grupa 1         25 kg         0,4 - 0,5       

     Grupa 2         25 kg         0,4 - 0,5       

     Grupa 3         25 kg         0,4 - 0,5      

Grupă culoare   Ambalaj   consum              
                                         kg/m2/ 2 straturi                                           

Ghid de selecţie a tencuielilor decorative

19

☺ ☺ ☺ Excelent           ☺ ☺  Optim          ☺ Satisfăcător

Gama de tencuieli 
decorative WEBER

Flexi-
bilitate

Permea -
bilitatea la 
vaporii de 

apă

Rezistenţă 
la 

murdărire

Rezistenţă 
la acţiunea 

microorgan -
ismelor

Rezistenţă 
la acţiunea 
razelor UV

Rezistenţă 
la 

absorbţia 
de apă

Durata de 
viaţă

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Grund de amorsaj 

     5 culori          5 kg         0,1 - 0,2        

     5 culori        20 kg         0,1 - 0,2     

Grupă culoare   Ambalaj   consum              
                         kg/m2       

îmbunătăţeşte aderenţa suprafeţelor suport

permeabilitate ridicată la vapori

lucrabilitate excelentă

egalizează absorbţia de apă

creşte rezistenţa stratului de adeziv de masă de 
şpaclu

tencuială decorativă minerală

consum redus

lucrabilitate bună

culoare extra albă

economic

K 1.5

K 2

K 3

20 kg

20 kg

20 kg

alb

alb

alb

54

54

54

2,4 - 2,6

2,8 - 3,0

2,6 - 2,8

culoare consum
kg/m2 Saci/paletAmbalajGranulaţie

tencuieli decOrAtive tencuieli decOrAtive
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paletă de culori

12 Lista de preţuri 2013

paletă de culori

Pentru tencuiala acrilică
sunt disponibile toate  
culorile 

culori disponibile 
pentru tencuială silicatică 
şi TopDry 

tencuieli decOrAtive tencuieli decOrAtive 



www.weber.rowww.weber.ro
16 17

   weber N17

Glet alb de egalizare 

   weber N19

Glet de finisaj pe bază de răşini

   weber N15

Glet de egalizare super alb 

Ambalaj

Culoare 

Consum 
    kg/m2/mm

Saci/palet

20 kg

alb

1,1

54

şlefuire uşoară

rezistenţă la apariţia fisurilor

aplicabil în strat gros

lucrabilitate sporită

Ambalaj

Culoare 

Consum 
    kg/m2/mm

Saci/palet

20 kg

alb

1

54

aplicabil manual sau mecanizat

timp de găleata 24h

alb impecabil

uşor de finisat

Ambalaj

Culoare 

Consum 
    kg/m2/mm

Saci/palet

20 kg

alb

1,2

54

pentru medii umede

aplicabil mecanizat

pentru interior şi exterior

rezistenţă ridicată

Gleturi

tencuială decorativă mozaik

     12 culori        20 kg            4,5        

Grupă culoare   Ambalaj   consum             
                         kg/m2                                                         

plasă din fibră de sticlă

160g/m2Rolă 50m liniari Pentru toate tipurile de
sisteme de izolaţie termică

Ambalaj            densitate          destinaţie            
                                                                                      

plasă din fibră de sticlă

145g/m2Rolă 50m liniari Pentru sisteme pe bază 
de polistiren

Ambalaj            densitate          destinaţie            
                                                                                      

densitate 160 g/m2

rezistenţă în mediu alcalin

pentru armarea tuturor tipurilor de sisteme de 
izolaţie termică

densitate 145 g/m2

rezistenţă în mediu alcalin

pentru armarea sistemelor de izolaţie termică pe 
bază de polistiren

rezistenţă la acţiuni mecanice

rezistenţă la umiditate

aderenţă superioară

lucrabilitate excelentă

tencuieli decOrAtive 
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Şapa de egalizare

Şapă autonivelantă cu fibre de armare

Şapă autonivelantă

Ambalaj

Culoare 

Consum 
    kg/m2/cm

Saci/palet

30 kg

gri

20

36

pentru încălzire în pardoseală

circulabilă în 24H

Ambalaj

Culoare 

Consum 
    kg/m2/mm

Saci/palet

25 kg

gri

1,6

42

Ambalaj

Culoare 

Consum 
    kg/m2/cm

Saci/palet

25 kg

gri

1,6

42

rezistenţă finală mare, datorită fibrelor 
de armare din compoziţie

asigură suprafaţa netedă

autonivelare perfectă 
(fără a fi nevoie de intervenţie)

pentru pardoseli încălzite

pentru interior şi exterior

autonivelare perfectă 
(fără a fi nevoie de intervenţie)

rezistenţă mecanică ridicată (rezistenţă la 
trafic intens)

mortar de tencuială fină ‘tinci’

mortar de tencuială fină ‘tinci’ alb

tencuială de bază (încărcare)

Ambalaj

Culoare 

Consum 
    kg/m2/mm

Saci/palet

25 kg

gri

1,5

42

rezistenţă mare la abraziune

suport ideal pentru finisajele ulterioare

aderenţă ridicată la suport

Ambalaj

Culoare 

Consum 
    kg/m2/mm

Saci/palet

25 kg

alb

1,5

42

rezistenţă mare la abraziune

suport ideal pentru finisajele ulterioare

ideal pentru faţade istorice

Ambalaj

Culoare 

Consum 
    kg/m2/cm

Saci/palet

30 kg

gri

15

36

posibilitate de încărcare dintr-un singur strat

rezistenţă mare la şocurile mecanice

permite respiraţia peretelui

ŞApe tencuieli de BAză Şi tinci
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tencuială antiumezeală

mortar de zidarie

Adeziv pentru blocuri de BcA

Ambalaj

Culoare 

Consum 
    kg/m2/mm

Saci/palet

25 kg

gri

1,5

42

recomandat pentru medii umede

pentru interior şi exterior

recomandat pentru socluri şi pivniţe

Ambalaj

Culoare 

Consum* 
    kg/m2/mm

Saci/palet

30 kg

gri

20

36

rezistenţă mare la compresiune

timp de corecţie optim

Ambalaj

Culoare 

Consum 
        kg/m2

Saci/palet

25 kg

gri

4

42

rezistenţă mare la compresiune

timp de corecţie optim

*zidărie de 25 cm

telefoane utile

locaţii

transport:
0264-317 990
0752-063 467
0745-239 913

reclamaţii: 
0264-312 044 
0747-123 303

plăţi/credite:
0752-166 616
0741-264 609
0744-678 663

consultanţă: 
0264-317 823
0745-569 727

Agremente şi 
referinţe produse:
0264-317 823

Service 
meseriaşi: 
0745-569 727

Alte solicitări:
office@weber.ro
www.weber.ro

turda - 401113, str 22 Decembrie 1989 nr 23, tel./fax: 0264 312 044

Brăneşti - 077030, Dn3, km 22, FN, tel: 0212 750 036/37, fax: 0212 750 030

Suceava - Dn17, comuna Scheia, Jud Suceava, tel./fax: 0374 202 191

tencuieli de BAză Şi tinci


