Přehled spárovacích malt
weber.color comfort
WCC

Jednosložková spárovací malta s krémovitým efektem, při zpracování určená k povrchové úpravě
obkladů a dlažeb. Šířka spáry 1 – 6 mm, pochůznost po 24 hodinách. Vhodná do interiéru i exteriéru.
Antibakteriální a fungicidní úprava, třída CG2 W.

weber.color perfect
WCP

Jednosložková spárovací malta s krémovým efektem, při zpracování určená ke spárování obkladů
a dlažeb. Šířka spáry 2 – 20 mm. Pochůznost po 24 hodinách. Vhodná do interiéru i exteriéru.
Antibakteriální, snížená nasákavost, zvýšená odolnost proti otěru. Třída CG2 WA.

weber.fug 872 F
WCF 872F

Jednosložková, lehce zpracovatelná spárovací malta určená pro přírodní kámen, kabřinec a klinker
pásky. Snížená tvorba výkvětů. Šířka spáry 3–20 mm. Rychletuhnoucí. Vhodná do interiéru i exteriéru.
Třída CG1.

weber.color silicon
SPTS

Sanitární silikon, jednosložkový elastický tmel. Snadno použitelný, barevně stálý, odolný vůči UV záření.
Po vytvrzení je trvale elastický, odolný proti plísním. Šířka spáry 5 – 20 mm.

weber.color klinker
WCK

Jednosložková, spárovací malta určená pro přírodní kámen, kabřinec a klinker pásky a lícové zdivo.
Šířka spáry 5 – 50 mm. Vhodná do interiéru i exteriéru. Třída CG2 WA.

weber.color AKRYL
SPTA

Akrylát, plastický jednosložkový tmel. Snadno použitelný, barevně stálý, po vytvrzení je voděodolný.
Přilnavý k porézním materiálům, po vytvrzení přetíratelný. Šířka spáry 5 – 20 mm.

weber.color POLY
SPTP

Jednosložkové lepidlo a spárovací tmel na obklady a dlažby na bázi MS polymeru s vysokou pevností
lepeného spoje. Chemicky neutrální, trvale elastický. Odolný vůči chemikáliím a plísním. Odolný vůči
UV záření, barevně stálý. Šířka spáry 5 – 30 mm.

weber.pox easy
LOD 631

Dvousložkové epoxidové lepidlo i spárovací malta určená do extrémně namáhaných prostor. Odolná
vůči chemikáliím. Ke spárovaní i lepení keramických i skleněných prvků a mozaik (bazény, sprchy
a potravinářské provozy atd.). Pochůznost po 24 hod. Plná zátěž chemickými látkami po 7 dnech.
Vhodná do interiéru i exteriéru. Šířka spáry 2 – 15 mm. Třída R2T.
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01 milk

bílá





29 marbel grey

šedá





17 nut/bahama

bahama





27 crystal/manhattan

světle šedá





24 black

černá



03 sand

krémová







32 mocca

mocca







33 terracotta

červenohnědá





16 choco

hnědá





13 caramel

tabáková





04 banana/sesam

žlutá





12 rosa

růžová





25 azur

světle modrá





35 azur

oceán modrá





22 mint

světle zelená





36 green

zelená
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