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Na elewacj  domu jednorodzinnego Tyberiusz

proponujemy wykorzysta  bezspoinowy sys-

tem ocieplania budynków weber.therm PROFI.

System ten oparty jest o grafitowy styropian 

neopor, o wspó czynniku przewodzenia cie-

p a D=0,035 W/mK. U ycie styropianu grafito-

wego wymaga zastosowania specjalistycznej 

chemii budowlanej gwarantuj cej w a ciwe 

po czenie systemu ze cian  i jego d ugo-

trwa e, prawid owe funkcjonowanie. 

Do przyklejania styropianu grafitowego reko-

mendujemy gruboziarnisty klej weber KS125,

dzi ki któremu unikniemy konieczno ci zasto-

sowania dodatkowych czników mechanicz-

nych. Z pewno ci  skróci to czas potrzebny 

do wykonania ca ej elewacji, pozwoli równie

unikn  charakterystycznych ladów talerzy-

ków na jej powierzchni. Naro a zewn trzne po-

winny zosta  zapatrzone w naro niki ochronne. 

Do po czenia stolarki okiennej i drzwio-

wej z systemem elewacyjnym nale y wyko-

rzysta  systemowe profile wyko czeniowe 

weber PH933.

Warstwa zbroj ca powinna zosta  wykonana 

w oparciu o siatk weber PH913 zatopion

w kleju weber KS125. Zastosowane w kleju 

kruszywo o uziarnieniu 0,9 mm tworzy pod-

k adki dystansowe oddzielaj ce siatk  od p yt 

izolacyjnych. Dzi ki temu warstwa zbroj ca 

uzyskuje gwarantowan  grubo  3 mm. 

Przed po o eniem tynku cienkowarstwowego, 

ca o  powierzchni nale y zagruntowa  syste-

mowym p ynem gruntuj cym weber PG221.

Po jego ca kowitym wyschni ciu przyst pu-

jemy do po o enia ostatniej warstwy, jak

jest silikatowo–silikonowy tynk weber TD336

o uziarnieniu 2 mm. Produkt ten czy w sobie 

zalety tynku silikatowego oraz silikonowego. 

Jego w a ciwo ci zosta y docenione przez 

wielu wykonawców w ca ej Polsce.

Tynk silikatowo–silikonowy jest produktem 

opartym o potasowe szk o wodne, które na-

daje mu silnie zasadowy odczyn. I w a nie 

ta zasadowo  w g ównej mierze zabezpie-

cza elewacj  przed mchami, glonami oraz 

innymi mikroorganizmami na d ugie lata. 

Tynki silikatowo-silikonowe, podobnie jak 

tynki akrylowe, s  produktem gotowym, bar-

wionym w masie, dostarczanym na budo-

w  w wiadrach.

Strefa coko owa domu Tyberiusz powinna 

zosta  wykonana w systemie weber SD070,

z wyko czeniem klinkierow  p ytk  elewa-

cyjn . Do po czenia obu systemów nale y

u y  impregnowanej ta my uszczelniaj cej 

weber PH932.

System weber SD070 wykorzystuje twarde 

p yty z polistyrenu ekstrudowanego, które 

charakteryzuj  si  du  odporno ci  me-

chaniczn  oraz nisk  nasi kliwo ci . P yty 

przyklejamy za pomoc  kleju weber KS151.

Warstwa szpachlowa powinna zosta  wyko-

nana jako podwójna. Pierwsz  warstw  siatki 

zbroj cej wtapiamy w klej weber KS161 pasa-

mi poziomymi, bez stosowania zak adów. Po 

wyschni ciu kleju nale y wykona  mocowanie 

mechaniczne wykorzystuj c ko ki z trzpieniem 

metalowym, a nast pnie u o y  drug  warstw

siatki zbroj cej. T  warstw  wtapiamy równie

w klej weber KS161; tym razem wymagane 

jest wykonanie zak adów na siatce. 

P ytki klinkierowe przyklejamy wysokoela-

styczn  zapraw  klejow weber ZP424. Do 

fugowania proponujemy zastosowa  zapra-

w  fugow weber.color.perfect.
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