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Weber Zemin Çözümleri
350 yılı aşkın köklü geçmişiyle
bir dünya devi: Saint-Gobain!
1665 yılında Fransa’da kurulan Saint-Gobain,
bugün dünyanın en inovatif ilk 100 şirketinden biri
olarak 67 ülkede, 170.000 üzerinde çalışanı, 1.000’e
yakın üretim tesisi ile hizmet veriyor. Sürdürülebilir
yaşam alanları yaratma hedefi, enerji tasarrufu
ve çevreyi koruma motivasyonu ile çalışan SaintGobain, yüksek performanslı ve yenilikçi ürünler ile
çözümler tasarlıyor, üretiyor ve dağıtıyor.

İsviçre

Saint-Gobain, 3 ana iş kolunda faaliyet gösteriyor;

Hollanda

Güney Afrika

Danimarka
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Belçika

- Yapı Ürünleri (Endüstriyel Harçlar, Alçı,
İzolasyon, Boru, Dış Cephe Ürünleri)
- Yenilikçi Malzemeler (Düz Cam,
Yüksek Performans Ürünleri,
Aşındırıcılar, Plastik, Cam Elyaf)
- Yapı Malzemeleri Dağıtımı
Endüstriyel harç üretiminde
dünya lideri Weber!
Saint-Gobain Grubu’nun yapı ürünleri iş kolunda
1927 yılından beri faaliyet gösteren Weber, bugün
60 ülkede 10.000 çalışanı ve 200’e yakın üretim
tesisi ile hizmet veriyor. Köklü yerel bilgi birikimini,
uluslararası AR-GE deneyimi ile birleştiren Weber,
dünya genelinde dış cephe ve ısı yalıtımı, seramik

ve doğal taşlar, teknik harçlar, zeminler, örme
duvarlar ve iç cepheler için yüksek standartlarda
çözümler sunuyor.
40 yılı aşkın zemin uzmanlığı!
Zemin sistemlerinde 40 yılı aşkın uzmanlığı ve
dünya çapındaki işbirlikleriyle bugüne kadar
yüzlerce milyon metrekarelik zemin projesine
imza atan Weber; mimarlar, proje yöneticileri ve
uygulamacılar için, kendiliğinden yayılan tesviye
şapları, dekoratif ve endüstriyel zemin kaplamaları
gibi pek çok zemin çözümü üretiyor. Faaliyette
bulunduğu ülkelerin kendine has ihtiyaçları ile
beklentilerinden yola çıkarak çözümler geliştiren
Weber, karar aşamasından uygulamaya kadar bilgi
birikimi ve deneyimini iş ortaklarıyla paylaşıyor.
Weber Türkiye
Yeni projeler ve renovasyon için farklı kullanıcı
ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunan
Weber, Türkiye’de 1998 yılından beri faaliyet
gösteriyor. Seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları,
dış cephe ve ısı yalıtımı, su yalıtımı ve teknik harçlar,
zemin sistemleri ve iç cephe boyaları ile geniş bir
ürün portföyüne sahip olan Weber’in Türkiye’de 6
fabrikası, 8 bölge müdürlüğü, 600’ü aşkın bayisiyle
yaygın bir satış ağı bulunuyor.

Finlandiya

Fransa

Rusya

Türkiye

Polonya
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Güvenli uygulamalar için
yüzey hazırlığı

Her zemin koşulu için farklı bir ön hazırlık aşaması mevcuttur.
Uygulama öncesi zemin hazırlığı ve etüdünün iyi yapılmış
olması, doğru ürün seçimi ve doğru uygulama yüksek önem
taşımaktadır.
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A- Emici yüzeyler
Beton, brüt beton, çimento esaslı şaplar vb. yüzeylerde yapılması gerekli
inceleme ve hazırlıklar:
İncelemeler
Yüzey temizliği
Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Boya, alçı, beton ve varsa yapıştırıcı kalıntıları
kazınarak çıkarılmalıdır. Özellikle endüstriyel veya dekoratif uygulamalar öncesinde alt yüzey
mutlaka mekanik olarak temizlenmelidir. Yüzey aspirasyon yoluyla tozdan arındırılmalıdır.

Nem ölçümü
Yüzey neminden, uygulama öncesinde mutlaka emin olmak gereklidir.

Yüzey düzgünlük ölçümü
Temizliği tamamlanan yüzeyin zemin uygulaması öncesi mutlaka lazer ölçer ile kot ölçümü
yapılmalıdır.

Yüzey sertlik ölçümü
Yüzeyin sertliği uygulama öncesinde tespit edilmeli ve zemin ürünlerinin gerektirdiği dayanıma
sahip olduklarından emin olunmalıdır.

Ortam şartlarının değerlendirilmesi
Ürün performansını ve kurumasını etkileyebileceği için iş başlangıcından önce ortam sıcaklığı,
yüzey sıcaklığı ve bağıl nem gibi faktörler değerlendirilmelidir.
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Hazırlıklar
Nemin giderilmesi
Alt yüzeyde uygulamayı riske atacak düzeyde nem tespit edilmesi durumunda nemin kuruması
beklenebilir. Alternatif olarak weber.tec 793 ile astarlanarak nem bariyeri uygulaması yapılır.
weber.tec 793 uygulanır ve prizini almadan kumlanarak yüzey bir sonraki aşamaya
uygun hale getirilir.

Yüzey tamiratlarının yapılması
Alt yüzeydeki geniş rötre çatlaklarının tamirinde weber.tec 793 3K uygulamasıyla ideal sonuç
alınabilir. Alt yüzeyde bulunan daha ince ve kılcal çatlakların kapatılmasında weber ankraj EA
kullanılabilir. Alt yüzey zayıf ise, weber zemin filesi yüzeye serilmeli ve weber.tec 793 ile alt yüzeye
sabitlenip kumlanarak zemin güçlendirmesi yapılmalıdır.

Yüzey düzgünlüğünün sağlanması
Yapılan ölçümler sonrası çok yüksek yüzey bozuklukları tespit edilirse lokal alanlar için uygun Weber
tamir harçları ile gerekli işlemler yapılmalıdır. Sorun geniş bir alan için geçerliyse, ya da eğim ve kot
farkı varsa ara katman olarak Weber tesviye şapları kullanılabilir. Endüstriyel uygulamalarda ara
katman olarak weber.floor 4602 tercih edilmelidir.

Astarlama
Astarlama zemin uygulamalarında olmazsa olmaz bir unsurdur. Astarlamanın avantajları
aşağıdaki gibidir;
a. Zemin yüzeyinin su emme kapasitesini dengeler.
b. Prizin homojen bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
c. Aderans ve yayılımı artırır.
d. Hava kabarcıklarının oluşmasını engeller.
Emici yüzeylerde weber tesviye şapı uygulaması öncesi weber.prim FP-A uygulaması yapılmalıdır.
weber dekoratif ve endüstriyel kaplamaları öncesinde weber.floor 4716 uygulanmalıdır.

Alan hazırlığı
a. Tüm duvar, kolon ve kapı girişlerine 8 mm kalınlığında süngerli inşaat bandı yapıştırılmalıdır.
b. Uygulama alanında hava akımı yaratacak açıklıklar (kapı, pencere, vb.) kapatılmalıdır. Alanda
kontrollü bir hava sirkülasyonu için belirli açıklıklar bırakılmalıdır.
c. Weber zemin kaplama ürünleri prizini alırken direkt güneş ışığına maruz kalırsa normalden hızlı priz
alacaktır, ayrıca güneş gelmeyen bölgelerle kuruma hızı farkı olacaktır. Bu durum renk değişimlerine
ve çatlamalara yol açabilir. Güneşin geldiği camlar geçici olarak perde veya kağıtlarla kapatılmalıdır.
d. Gerekli olan derz ve ano ayırımları uygulama öncesinde planlanıp yapılmalıdır.
e. Uygulama alanına priz öncesinde basılmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
f. Özellikle Weber dekoratif kaplama uygulaması kurumasını tamamladıktan sonra alanda farklı bir
işlem yapılacaksa kaplama, oluklu karton mukavva ile örtülmelidir.
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B- Parlak yüzeyler
Seramik, granit, mermer vb. yüzeylerde yapılması gerekli inceleme ve hazırlıklar:
İncelemeler
Yüzey temizliği
Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Boya, alçı, beton ve varsa yapıştırıcı kalıntıları
karolardan kazınarak çıkarılmalıdır. Yüzey aspirasyon yoluyla tozdan arındırılmalıdır. İleri
derecede parlak ve yapışmazlık özelliğine sahip karolar mekanik olarak pürüzlendirilmelidir.

Karoların sağlamlığı
Karoların kırık, çatlak olmadığından emin olunmalıdır. Altı boş, gevşek ve hasarlı karolar sökülmelidir.

Yüzey düzgünlük ölçümü
Temizliği tamamlanan yüzeyin, zemin uygulaması öncesi mutlaka lazer ölçer ile kot ölçümü
yapılmalıdır.

Ortam şartlarının değerlendirilmesi
Ürün performansını ve kurumasını etkileyebileceği için iş başlangıcından önce ortam sıcaklığı,
yüzey sıcaklığı ve bağıl nem gibi faktörler değerlendirilmelidir.
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Hazırlıklar
Yüzey tamiratlarının yapılması
Hasarlı veya altı gevşek karolar çıkartılmalı, oluşan boşluklarda weber.rep HKS veya weber.rep grout ile
dolgu yapılmalıdır. Lokal tamir edilen alanların ve çatlakların üzerine weber zemin filesi ile sabitleme
yapılması önerilmektedir.

Yüzey düzgünlüğünün sağlanması
Yapılan ölçümler sonrası yüzey bozuklukları, eğim veya kot farkı tespit edilen durumlarda, ara
katman olarak Weber tesviye şapları kullanılabilir. Endüstriyel uygulamalarda ara katman olarak
weber.floor 4602 tercih edilmelidir.

Astarlama
Parlak yüzey üzerinde astarlama ile aderans katmanı oluşturmak hedeflenir.
a. Weber tesviye şaplarının uygulamaları öncesi weber.prim TG5 ile aderans katmanı oluşturulur.
b. Weber dekoratif ve endüstriyel zemin kaplama uygulamalarından önce weber.floor 4716 ve harç
karışımı ile fırçalama usulüyle aderans katmanı oluşturulur. Ardından mutlaka weber.floor 4716 ile
konsolidasyon yapılması gereklidir.
c. Alternatif olarak weber.tec 793 uygulamasının ardından kumlama yapılarak aderans katmanı
oluşturulur. Ardından weber.floor 4716 ile konsolidasyon yapılır.

Alan hazırlığı
a. Tüm duvar, kolon ve kapı girişlerine 8 mm kalınlığında süngerli inşaat bandı yapıştırılmalıdır.
b. Uygulama alanında hava akımı yaratacak açıklıklar (kapı, pencere, vb.) kapatılmalıdır. Alanda
kontrollü bir hava sirkülasyonu için belirli açıklıklar bırakılmalıdır.
c. Weber zemin kaplama ürünleri prizini alırken direkt güneş ışığına maruz kalırsa normalden hızlı priz
alacaktır, ayrıca güneş gelmeyen bölgelerle kuruma hızı farkı olacaktır. Bu durum renk değişimlerine
ve çatlamalara yol açabilir. Güneşin geldiği camlar geçici olarak perde veya kâğıtlarla kapatılmalıdır.
d. Gerekli olan derz ve ano ayrımları uygulama öncesinde planlanıp yapılmalıdır.
e. Uygulama alanına priz öncesinde basılmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
f. Özellikle Weber dekoratif kaplama uygulaması kurumasını tamamladıktan sonra alanda farklı bir
işlem yapılacaksa, kaplama oluklu karton mukavva ile örtülmelidir.
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Farklı kaplama

malzemeleri için

zemin tesviye çözümleri
(PVC, halı, lamine ve ahşap parke vb.)

Yeni mimari trendlerde zemin algısı önem kazandığı gibi,
alanların kullanım amaçlarına göre zeminden beklenen
işlevselliğin farklılaşıyor olması da zemin kaplama malzemelerinin
çeşitlenmesinde önemli bir faktördür. Günümüzde geliştirilen
zemin kaplama malzemelerinin uygulamasında zeminin
düzgünlük ve dayanıklılık gereksinimleri oldukça fazladır. Hızlı
ilerleyen inşaat sektöründe bu ihtiyaçları karşılamak için
kendiliğinden yayılan tesviye şapları kullanılır.
weber kendiliğinden yayılan tesviye şapı ürün gamı yüksek
yayılım, üstün mekanik dayanım, hızlı priz alma ve kolay kullanım
avantajlarıyla her tesviye ihtiyacına yönelik etkin çözümler
sunar. Uygulayıcıların ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen weber
kendiliğinden yayılan tesviye şapı ürün gamı, tasarımcılar ve karar
vericiler için uzun ömürlü ve yüksek performanslı çözümler
sağlar.
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A- PVC ve karo halı kullanımı öncesi
zemin tesviyesi

Ofisler, konutlar, sağlık ve eğitim tesislerinde sıkça kullanılan PVC, vinyl, linolyum
ve karo halı gibi esnek kaplamaların uygulanması öncesinde yüzey yüksek oranda
pürüzsüz ve düzgün olmalıdır.
Kesit detayları
1

Tesviye şapı uygulamaları öncesi yüzey hazırlığı çok önemlidir.
Güvenli uygulamalar için yüzey hazırlığı sayfasında belirtilen
yüzey hazırlıklarının hepsi tamamlandıktan sonra bir sonraki
aşamaya geçilebilir.

2

Emici yüzeyler:

4 weber.floor LVL 05 smart uygulandıktan sonra yaklaşık 6 saat

içerisinde hafif yaya trafiğine açılabilir. Halı, PVC, vinyl veya
linolyum uygulamasına ise yaklaşık 24 saat sonra geçilebilir.
weber.floor LVL 10 premium uygulamasından yaklaşık 2 saat sonra
alan hafif yaya trafiğine açılabilir. Yaklaşık 16 - 24 saat içerisinde
karo halı, PVC, vinyl veya linolyum uygulamasına geçilebilir.
weber.floor 4032 uygulandıktan 50dk ile 1 saat içerisinde yaya
trafiğine açılabildiği gibi PVC, linolyum, vinyl, seramik, karo halı gibi
kaplamaların uygulanması için uygun hale gelir. 20 mm ve üzeri
kot bozukluğuna sahip alt yüzeylerde ya da kot farklılıklarında
alternatif olarak weber.floor LVL 100 multi kullanılabilir. PVC, linolyum
vb. ince son kat kaplamalarının uygulanmasından önce yüzeyinin
weber.floor LVL 05 smart veya weber.floor LVL 10 premium ile tesviye
edilmesi gereklidir.

weber.prim FP-A uygulamaya hazır bir astardır. weber.prim FP-A
yaklaşık bir saat içerisinde kurumasını tamamladıktan (beyaz
renk şeffaflaşır) sonra tesviye şapı uygulaması için zemin hazır
hale gelir.
Parlak yüzeyler:

3

weber.prim TG 5 kullanıma hazır bir astardır. Rulo ile homojen
şekilde tüm derzler ve parlak yüzeyler kapatılacak şekilde
uygulanır. Yaklaşık 12 saatte kurumasını tamamlar. Kurumadan
emin olduğunda bir sonraki aşamaya geçilir.

5 Zemin kaplama malzemesi yapıştırıcısı
6 PVC

Weber ile Çözüm
Emici yüzey hazırlığı
weber.prim FP-A: Emici zeminler için, tesviye şapı
uygulamaları öncesinde kullanılmak için stiren /
akrilat esaslı, alkaliye dayanıklı, renksiz kullanıma
hazır, tek bileşenli zemin astarıdır.

Parlak yüzey hazırlığı
weber.prim TG 5: Akrilik dispersiyon esaslı, tek
bileşenli aderans astarı olan weber.prim TG 5
seramik gibi parlak yüzeylerde aderans katmanı
oluşturulmasında kullanılır.

Tesviye şapı uygulaması
Alternatif 1:
weber.floor LVL 05 smart: 1-5 mm arasında
uygulanabilen, kendiliğinden yayılan çimento
esaslı tesviye şapıdır.

Alternatif 2:
weber.floor LVL 10 premium: 1-10 mm arasında
uygulanabilen, çimento esaslı, yüksek
performanslı, kendiliğinden yayılabilen tesviye
şapıdır.
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Avantajları
• Yüksek aderans sağlar.
• Hızlı priz alır.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Kolay uygulanır.

Avantajları
• Yüksek aderansa sahip katman oluşturur.
• Suya karşı dayanıklıdır. Uygulanan harcın 		
içerisindeki sudan etkilenmez.
• Kolay uygulanır.

Avantajları
• Hızlı yayılım gösterir.
• Düzgün yüzey sağlar.
• Çatlama ve kabarma yapmaz.

Avantajları
• Yüksek mekanik ve bağ dayanımına sahiptir.
• Uygulamadan 2 saat sonra üzerinde yürünebilir.
• Mükemmel yayılım gösterir.
• Pürüzsüz yüzey sağlar.
• Makine ile pompalanabilir.
• Çatlama ve kabarma yapmaz.

Emici yüzey hazırlığı
Parlak yüzey hazırlığı
Emici yüzey hazırlığı: weber.prim FP-A

6
5

2
4
1

3
1

Parlak yüzey hazırlığı: weber.prim TG 5
Tesviye şapı uygulaması: weber.floor LVL 05 smart
Zemin kaplama malzemesi yapıştırıcısı: PVC Yapıştırıcı
Zemin kaplama malzemesi: PVC

Alternatif 3:
weber.floor LVL 100 multi: 20 – 100 mm arasında
uygulanabilen, çimento esaslı, kendiliğinden yayılabilen
elyaf takviyeli tesviye şapı. PVC, linolyum vb. ince son
kat kaplamalarının uygulanmasından önce yüzeyinin
weber.floor LVL 05 smart veya weber.floor LVL 10 premium
ile tesviye edilmesi gereklidir.

Alternatif 4:
weber.floor 4032: 1-10 mm arasında uygulanabilen,
çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, çok hızlı kuruyan
tesviye şapı.

Avantajları
• Tek seferde 100 mm’e kadar tesviye yapılabilir.
• Kot farklılıkları ve zemin tadilat uygulamaları için
pratik çözüm sağlar.
• Yerden ısıtmalı sistemler için ideal çözüm sunar.
• Yalıtım levhalarıyla yüzer sistem oluşturmasında
kullanılabilir.
• Elyaf takviyelidir.
• Büzülme oranı minimize edilmiştir.
• Kabarma yapmaz.
• Pompa ile uygulanabilir.

Avantajları
• Ortalama 1 saat içerisinde birçok zemin kaplamasının
uygulanabilmesine olanak verir.
• Yüksek mekanik ve bağ dayanımına sahiptir.
• Mükemmel yayılım gösterir.
• Pürüzsüz yüzey sağlar.
• Makine ile pompalanabilir.
• Çatlama ve kabarma yapmaz.
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B- Lamine ve ahşap parke kullanımı öncesi

zemin tesviyesi

Yapıştırma esasında uygulaması yapılacak lamine veya ahşap parkeler için alt
zemin oldukça sağlam, yüksek aderansa sahip ve düzgün olmalıdır.

Kesit detayları
1

Tesviye şapı uygulamaları öncesi yüzey hazırlığı çok önemlidir.
Güvenli uygulamalar için yüzey hazırlığı sayfasında belirtilen
yüzey hazırlıklarının hepsi tamamlandıktan sonra bir sonraki
aşamaya geçilebilir.

2

Emici Yüzey Hazırlığı: Yüzey weber.floor 4716 kullanılarak 2 kat
astarlanmalıdır. İlk kat 1:5 (weber.floor 4716/su) oranında, ikinci
kat yaklaşık 2 saat sonra 1:3 (weber.floor 4716/su) oranında
inceltilerek rulo ile uygulanır. İkinci kat yaklaşık 2-4 saat arasında
kuruyacaktır, ardından bir sonraki işleme geçilebilir.

3

Parlak Yüzey Hazırlığı: weber.prim TG 5 kullanıma hazır bir
astardır. Rulo ile homojen şekilde tüm derzler ve parlak yüzeyler
kapatılacak şekilde uygulanır. Yaklaşık 12 saatte kurumasını
tamamlar. Kurumadan emin olduğunda bir sonraki aşamaya
geçilir.

4 Parke uygulamaları öncesi weber.floor LVL 10 premium

kalınlığı minimum 8 mm olmalıdır. weber.floor LVL 10
premium uygulamasından yaklaşık 2 saat sonra alan hafif yaya
trafiğine açılabilir. Yaklaşık 24 – 48 saat içerisinde ise ahşap veya
lamine parkeler uygulanabilir. weber.floor 4032 uygulandıktan
yaklaşık 12 saat sonra uygulamaya geçilebilir. 20mm ve üzeri
kot bozukluğuna sahip alt yüzeylerde ya da kot farklılıklarında
alternatif olarak weber.floor LVL 100 multi kullanılabilir.

5 Zemin kaplama malzemesi yapıştırıcısı
6 Lamine parke

Weber ile Çözüm
Emici yüzey hazırlığı
weber.floor 4716: Çeşitli zemin koşullarında
kullanılmak üzere geliştirilmiş, alkaliye dayanıklı,
tek bileşenli, stiren akrilat esaslı konsantre zemin
astarıdır.

Parlak yüzey hazırlığı
weber.prim TG 5: Akrilik dispersiyon esaslı, tek
bileşenli aderans astarı olan weber.prim TG 5
seramik gibi parlak yüzeylerde aderans katmanı
oluşturulmasında kullanılır. Parke uygulaması
öncesi weber.floor 4716 ile konsolidasyon
yapılması önerilir.
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Avantajları
• Çok amaçlı kullanım içindir.
• Mükemmel aderans sağlar.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Yüksek kapatıcılık özelliğine sahiptir.
• Amonyak içermez.

Avantajları
• Yüksek aderansa sahip katman oluşturur.
• Suya karşı dayanıklıdır. Uygulanan harcın 		
içerisindeki sudan etkilenmez.
• Kolay uygulanır.

Emici yüzey hazırlığı
Parlak yüzey hazırlığı
Emici yüzey hazırlığı: weber.prim FP-A

6
5

2
1

4

3

1

Parlak yüzey hazırlığı: weber.prim TG 5
Tesviye şapı uygulaması: weber.floor LVL 10 premium
Zemin kaplama malzemesi yapıştırıcısı: Parke yapıştırıcısı
Zemin kaplama malzemesi: Lamine parke

Tesviye şapı uygulaması
Alternatif 1:
weber.floor LVL 10 premium: 1-10 mm arasında
uygulanabilen, çimento esaslı, yüksek performanslı,
kendiliğinden yayılabilen tesviye şapıdır.

Alternatif 2:
weber.floor LVL 100 multi: 20 – 100 mm arasında
uygulanabilen, çimento esaslı, kendiliğinden yayılabilen
elyaf takviyeli tesviye şapı. PVC, linolyum vb. ince son
kat kaplamalarının uygulanmasından önce yüzeyinin
weber.floor LVL 05 smart veya weber.floor LVL 10 premium
ile tesviye edilmesi gereklidir.

Alternatif 3:
weber.floor 4032: 1-10 mm arasında uygulanabilen,
çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, çok hızlı kuruyan
tesviye şapıdır.

Avantajları
• Yüksek mekanik ve bağ dayanımına sahiptir.
• Uygulamadan 2 saat sonra üzerinde yürünebilir.
• Mükemmel yayılım gösterir.
• Pürüzsüz yüzey sağlar.
• Makine ile pompalanabilir.
• Çatlama ve kabarma yapmaz.

Avantajları
• Tek seferde 100 mm’e kadar tesviye yapılabilir.
• Kot farklılıkları ve zemin tadilat uygulamaları için
pratik çözüm sağlar.
• Yerden ısıtmalı sistemler için ideal çözüm sunar.
• Yalıtım levhalarıyla yüzer sistem oluşturmasında
kullanılabilir.
• Elyaf takviyelidir.
• Büzülme oranı minimize edilmiştir.
• Kabarma yapmaz.
• Pompa ile uygulanabilir.

Avantajları
• Ortalama 1 saat içerisinde birçok zemin 		
kaplamasının uygulanabilmesine olanak verir.
• Yüksek mekanik ve bağ dayanımına sahiptir.
• Mükemmel yayılım gösterir.
• Pürüzsüz yüzey sağlar.
• Makine ile pompalanabilir.
• Çatlama ve kabarma yapmaz.
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C- Seramik uygulamaları öncesi

zemin tesviyesi

i- Büyük ebatlı seramiklerin kullanımı öncesi zemin tesviyesi
Pazardaki yeni eğilim büyük ebatlı seramik ve granit gibi kaplamaların kullanımını
yaygınlaştırır. Kaplamaların ebadı büyüdükçe, yüzey düzgünlüğü, kenar düzgünlüğü,
gönyeden sapma gibi kriterlerdeki tolerans aralıkları da önem kazanır. Bu kaplamaların
uzun ömürlü ve sağlıklı kullanımı için uygulama zemininin oldukça düzgün olması
gereklidir.
Kesit detayları
1

Tesviye şapı uygulamaları öncesi yüzey hazırlığı çok önemlidir.
Güvenli uygulamalar için yüzey hazırlığı sayfasında belirtilen
yüzey hazırlıklarının hepsi tamamlandıktan sonra bir sonraki
aşamaya geçilebilir.

4 weber.floor LVL 05 smart uygulandıktan sonra yaklaşık 6 saat

2

Emici yüzeyler: weber.prim FP-A uygulamaya hazır bir astardır.
Rulo ile homojen şekilde tek kat olarak zemine uygulanır.
weber.prim FP-A yaklaşık bir saat içerisinde kurumasını
tamamladıktan sonra tesviye şapı uygulaması için zemin hazır
hale gelir.

5 C2TES2 sınıfındaki weber.kol flex extra uygulandıktan en az 24

içerisinde hafif yaya trafiğine açılabilir. Seramik, granit ve benzeri
kaplama malzemelerinin uygulanmasına ise yaklaşık 12 saat
sonra geçilebilir.
saat sonra tamamen kuruduktan sonra derzleme işlemine
geçilebilir. Derz dolgusu için uygun seçim yüksek performanslı
weber.joint flex olacaktır.

6 Büyük ebatlı seramikler

Parlak yüzeyler: weber.prim TG 5 kullanıma hazır bir astardır. Rulo
ile homojen şekilde tüm derzler ve parlak yüzeyler kapatılacak
şekilde uygulanır. Yaklaşık 12 saatte kurumasını tamamlar.
Kurumadan emin olduğunda bir sonraki aşamaya geçilir.

3

Weber ile Çözüm
Emici yüzey hazırlığı
weber.prim FP-A: Emici zeminler için, tesviye şapı
uygulamaları öncesinde kullanılmak için stiren /
akrilat esaslı, alkaliye dayanıklı, renksiz kullanıma
hazır, tek bileşenli zemin astarıdır.

Parlak yüzey hazırlığı
weber.prim TG 5: Akrilik dispersiyon esaslı, tek
bileşenli aderans astarı olan weber.prim TG 5
seramik gibi parlak yüzeylerde aderans katmanı
oluşturulmasında kullanılır.

Tesviye şapı uygulaması
weber.floor LVL 05 smart: 1-5 mm arasında
uygulanabilen, kendiliğinden yayılan çimento esaslı
tesviye şapıdır.
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Avantajları
• Yüksek aderans sağlar.
• Hızlı priz alır.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Kolay uygulanır.

Avantajları
• Yüksek aderansa sahip katman oluşturur.
• Suya karşı dayanıklıdır. Uygulanan harcın içindeki
sudan etkilenmez.
• Kolay uygulanır.

Avantajları
• Hızlı yayılım gösterir.
• Düzgün yüzey sağlar.
• Çatlama ve kabarma yapmaz.

Emici yüzey hazırlığı
Parlak yüzey hazırlığı
Emici yüzey hazırlığı: weber.prim FP-A

6
2

5

1

4

3

1

Parlak yüzey hazırlığı: weber.prim TG 5
Tesviye şapı uygulaması: weber.floor LVL 05 smart
Zemin kaplama malzemesi yapıştırıcısı: weber.kol flex extra + weber.joint flex
Zemin kaplama malzemesi: Büyük ebatlı seramik

Zemin kaplama malzemesi
yapıştırıcısı uygulaması
weber.kol flex extra: Kayma özelliği azaltılmış, açık
bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş,
polimer katkılı, çok elastik seramik yapıştırma harcı.

weber.joint flex: Çimento esaslı, polimer katkılı, su itici
özelliğe sahip, elastik ve yüksek performanslı, küf,
mantar, ve yosun oluşumunu engelleyen renkli derz
dolgu harcı.

Avantajları
• Yüksek yapışma dayanımı sağlar.
• İleri seviyede elastikiyete sahiptir.
• Yoğun trafiğe dayanıklıdır.

Avantajları
• Küf, mantar ve yosun oluşumunu engeller.
• Su iticilik özelliğine sahiptir.
• Elastikiyete sahiptir.
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C- Seramik uygulamaları öncesi

zemin tesviyesi

ii- Islak zeminlerde seramik altı su yalıtımı öncesi zemin tesviyesi
Banyo ve ıslak hacim zeminleri seramik uygulamasından önce çok sağlıklı bir su
yalıtımı uygulamasına tabi tutulmalıdır. Bununla birlikte banyo alanlarının yapının
diğer alanlarıyla kotlarının ayarlanması da önemlidir. Özellikle büyük projelerde kot
ayarlamalarının pratik bir şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir.

Kesit detayları
1

Tesviye şapı uygulamaları öncesi yüzey hazırlığı çok önemlidir.
Güvenli uygulamalar için yüzey hazırlığı sayfasında belirtilen
yüzey hazırlıklarının hepsi tamamlandıktan sonra bir sonraki
aşamaya geçilebilir.

4 weber.dry SS-7, fırça veya mala ile tüm yüzeye 2 kat olarak

2

weber.prim FP-A uygulamaya hazır bir astardır. Rulo ile homojen
şekilde tek kat olarak zemine uygulanır. weber.prim FP-A yaklaşık
bir saat içerisinde kurumasını tamamladıktan sonra tesviye şapı
uygulaması için zemin hazır hale gelir.

5 C1TE sınıfındaki weber.kol SRK konfor uygulandıktan yaklaşık

weber.floor LVL 05 smart uygulandıktan sonra yaklaşık 6 saat
içerisinde hafif yaya trafiğine açılabilir. Uygulamadan yaklaşık 24
saat sonra su yalıtımı çözümü olan weber.dry SS 7 uygulamasına
geçilebilir.

3

uygulanır. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Üzerine
seramik yapıştırma harcı uygulaması yapılması için 1-2 gün
beklenmelidir.
24 saat sonra tamamen kurumasını tamamlayarak derzleme
uygulamasına geçişi de mümkün kılar. Toz çıkarmayan formülü
sayesinde konforlu ve temiz bir uygulama imkânı tanır. Derz
dolgusu için uygun seçim su itici özelliği güçlendirilmiş
weber.joint SİL olacaktır.

6 Banyo seramikleri

Weber ile Çözüm
Zemin hazırlığı
weber.prim FP-A: Emici zeminler için, tesviye şapı
uygulamaları öncesinde kullanılmak için stiren /
akrilat esaslı, alkaliye dayanıklı, renksiz kullanıma
hazır, tek bileşenli zemin astarıdır.

Tesviye şapı uygulaması
weber.floor LVL 05 smart: 1-5 mm arasında
uygulanabilen, kendiliğinden yayılan çimento esaslı
tesviye şapıdır.

Su yalıtımı katmanı uygulaması
weber.dry SS 7: Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento
esaslı, çift komponentli, yarı elastik su yalıtım harcıdır.
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Avantajları
• Yüksek aderans sağlar.
• Hızlı priz alır.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Kolay uygulanır.

Avantajları
• Hızlı yayılım gösterir.
• Düzgün yüzey sağlar.
• Çatlama ve kabarma yapmaz.

Avantajları
• Banyo, mutfak ve balkonlarda güvenli kullanım sağlar.
• Üzerine seramik vb. kaplama malzemelerini 		
uygulama imkanı sağlar.
• Yarı elastik yapıya sahiptir.
• Kolay ve rahat uygulanır.

Emici yüzey hazırlığı
Zemin hazırlığı: weber.prim FP-A
Tesviye şapı uygulaması: weber.floor LVL 05 smart

6
3

5

2

4

1

Su yalıtım katmanı uygulaması: weber.dry SS-7
Seramik öncesi uygulamalar: weber.kol SRK konfor + weber.joint SİL
Zemin kaplama malzemesi: Banyo seramikleri

Zemin kaplama malzemesi
yapıştırıcısı uygulaması
weber.kol SRK konfor: Kayma özelliği azaltılmış, açık
bekletme süresi uzatılmış çimento esaslı toz çıkarmayan
seramik yapıştırma harcıdır.

Avantajları
• % 100 tozsuz ortam sağlar.
• % 100 daha uzun çalışma süresi sunar.
• % 100 daha rahat uygulanır.

Avantajları
weber.joint SİL: Çimento esaslı,silikon katkılı, yüksek
performanslı renkli derz dolgu harcıdır.

• Kirlenmelere karşı daha yüksek performans sunar.
• Daha kolay temizlenme özelliğine sahiptir.
• Daha çok su itici özelliğine sahiptir.
• Aşınmalara karşı maksimum dayanım sağlar.
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C- Seramik uygulamaları öncesi

zemin tesviyesi

iii- Yerden ısıtmalı alt yüzeylerde seramik kullanımı öncesi zemin tesviyesi
Yerden ısıtma sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Yerden ısıtmalı sistemlerde
ısıtıcı kanalların yüksek sıcaklıklara ulaşması, seramik yapıştırıcısı ve derz dolgularında
genleşmelere sebep olur. Sistemin kapatılmasıyla ile tekrar soğuyarak büzüşürler.
Yerden ısıtmalı sistemi olan alanların seramik uygulamasında termal deformasyona
dayanıklı, elastik bir yapıştırma harcına ve yeterli esneklik gösterebilecek, elastik bir
derz dolgu harcına ihtiyaç vardır.
Bununla birlikte yerden ısıtma sisteminin üzerine uygulanan şapın da termal değişimlerin
yarattığı etkilere dayanıklı olması gerektiği gibi belirli bir kalınlıkta uygulanabiliyor olması
gereklidir.

Kesit detayları
1

4 C2TES2 sınıfındaki weber.kol flex extra uygulandıktan en az 24

Beton

2 Yerden ısıtma sisteminin altındaki yalıtım katmanının bitişik ve
düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olması gereklidir. Zeminin tabi
olacağı yük miktarı ve trafik oranı önceden hesaplanmalıdır.
Zemini dikey kesen tüm yapı elemanlarının (duvar, kolon vb)
weber.floor LVL 100 multi ile bağlantısı 8 mm genişliğinde esnek
kenar izolasyon bantlarıyla kesilmelidir.
3

saat sonra tamamen kuruduktan sonra derzleme işlemine
geçilebilir. Derz dolgusu için uygun seçim yüksek performanslı
weber.joint flex olacaktır.

5 Seramik
6 Esnek kenar izolasyon bandı

weber.floor LVL 100 multi minimum 40 mm uygulandıktan
sonra yaklaşık 8 saat içerisinde hafif yaya trafiğine açılabilir.
Uygulamadan yaklaşık 72 saat sonra seramik yapıştırıcı
uygulamasına geçilebilir.

Weber ile Çözüm
Tesviye şapı uygulaması
weber.floor LVL 100 multi: 20 – 100 mm arasında
uygulanabilen, çimento esaslı, kendiliğinden
yayılabilen elyaf takviyeli tesviye şapı. PVC, linolyum
vb. ince son kat kaplamalarının uygulanmasından
önce yüzeyinin weber.floor LVL 05 smart veya
weber.floor LVL 10 premium ile tesviye edilmesi
gereklidir.
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Avantajları
• Tek seferde 100 mm’e kadar tesviye yapılabilir.
• Kot farklılıkları ve zemin tadilat uygulamaları için
pratik çözüm sağlar.
• Yerden ısıtmalı sistemler için ideal çözüm sunar.
• Yalıtım levhalarıyla yüzer sistem oluşturmasında
kullanılabilir.
• Elyaf takviyelidir.
• Büzülme oranı minimize edilmiştir.
• Kabarma yapmaz.
• Pompa ile uygulanabilir.

weber.kol flex extra + weber.joint flex

Beton

Esnek kenar izolasyon bandı

Yerden ısıtma sistemi

Seramik

weber.floor LVL 100 multi + weber zemin filesi

6
5

3
2

4

1

Zemin kaplama malzemesi
yapıştırıcısı uygulaması
weber.kol flex extra: Kayma özelliği azaltılmış, açık
bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle
geliştirilmiş, polimer katkılı, çok elastik seramik
yapıştırma harcı.

weber.joint flex: Çimento esaslı, polimer katkılı, su itici
özelliğe sahip, elastik ve yüksek performanslı,küf,
mantar, ve yosun oluşumunu engelleyen renkli derz
dolgu harcı.

Avantajları
• Yüksek yapışma dayanımı sağlar.
• İleri seviyede elastikiyete sahiptir.
• Yoğun trafiğe dayanıklıdır.

Avantajları
• Küf, mantar ve yosun oluşumunu engeller.
• Su itici özelliğine sahiptir.
• Elastikiyete sahiptir.
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D- Yüzer sis temler üzerinde
kaplama malzemelerinin

kullanımı öncesi zemin tesviyesi
Yüzer şap uygulamaları şapın alt yüzeye direkt olarak tutunmadan yapılan
uygulamalardır. Yüzer şap uygulanması, çok bozuk zeminler ve yerden ısıtmalı
sistemelerin şiltelerle ayrılması gerken durumlarda başvurulan bir uygulama yöntemidir.
Yüzer şap uygulamasında şap alt yüzeyden ve dikey yapı elemanlarından (duvar, kolon
vs.) bağımsız olmalıdır.
Yüzer sistem oluşturulurken tesviye şapının yüksek bir dayanıklılığa ve düşük bir büzülme
oranına sahip olması oldukça önemlidir. Ayrıca kot ve ısıl geçirgenlik konuları dikkate
alındığında söz konusu tesviye şapının bu özellikleri ideal kalınlıklarda da sunabilmesi
gereklidir.
Kesit detayları
1

Beton

2

Isı yalıtım levhası

3

Nem bariyer örtüsü

4

Yüzer sistemde kullanılacak levha veya şiltelerin gerilim
ve bozukluklara yol açmayacak şekilde serilmesi veya
yerleştirilmesi gerekmektedir. Tüm levha veya şilteler tek
sıra yatay olarak, gerilim ve bozukluklara yol açmayacak
şekilde yerleştirilmedir. Zeminin tabi olacağı yük miktarı ve
trafik oranı önceden hesaplanmalıdır. Zemini dikey kesen
tüm yapı elemanlarının (duvar, kolon vb) weber.floor LVL 100
multi ile bağlantısı 8 mm genişliğinde esnek kenar izolasyon
bantlarıyla kesilmelidir. Yalıtım levhası ve PE vb. örtü üzerine
weber zemin filesi serilmelidir. weber zemin filesi’nin kenarları
birbirinin üzerine 10cm uzunluğunda bindirilmelidir.
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5 weber.floor LVL 100 multi minimum 40 mm uygulandıktan sonra

yaklaşık 8 saat içerisinde hafif yaya trafiğine açılabilir. Zemin
kaplama malzemesi uygulaması öncesi weber.floor LVL 100
multi’nin gerekli oranda nemini atması gerekmektedir.

6 Parke
7 Esnek kenar izolasyon bandı

Isı yalıtım levhası
Beton

Yerden ısıtma sistemi

Nem bariyer örtüsü

Esnek kenar izolasyon bandı

Parke

weber.floor LVL 100 multi + weber zemin filesi

7

6

5
4

3
1

2

Weber ile Çözüm
Tesviye şapı uygulaması
weber.floor LVL 100 multi: 20 - 100 mm arasında
uygulanabilen, çimento esaslı, kendiliğinden
yayılabilen elyaf takviyeli tesviye şapı. PVC, linolyum
vb. ince son kat kaplamalarının uygulanmasından
önce yüzeyinin weber.floor LVL 05 smart veya
weber.floor LVL 10 premium ile tesviye edilmesi
gereklidir.

Avantajları
• Tek seferde 100 mm’e kadar tesviye yapılabilir.
• Kot farklılıkları ve zemin tadilat uygulamaları için
pratik çözüm sağlar.
• Yerden ısıtmalı sistemler için ideal çözüm sunar.
• Yalıtım levhalarıyla yüzer sistem oluşturmasında
kullanılabilir.
• Elyaf takviyelidir.
• Büzülme oranı minimize edilmiştir.
• Kabarma yapmaz.
• Pompa ile uygulanabilir.
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Dekorat if 						
Zemin Çözümleri
Günümüzün tasarım trendleri derz görünümü olmayan, yekpare,
canlı ve doğal görünümlü dekoratif zemin kaplamalarına ağırlık
vermektedir. Estetik zevklere göre hareli, dalgalı veya daha
homojen olması istenen bu doğal görünümlü kaplamaların elde
edilebilmesi için çok iyi bir zemin hazırlığı, yüksek performanslı
bir kaplama malzemesi ve uzun süreli kullanıma imkan tanıması
için iyi bir yüzey cilası gereklidir.
Konutların yanı sıra oteller, mağazalar, alışveriş merkezleri,
sergiler ve daha birçok kamuya açık alanda da tercih edilen
bu ürünlerin yüksek mekanik ve aşınma dayanımlarının olması
gerekir.
Çimento esaslı dekoratif zemin kaplaması weber.floor design,
kendinden renkli formül yapısına sahiptir. weber.floor design,
makinalı uygulamaları mümkün kılarak uygulama zamanını
minimize eder. Uzatılmış çalışma süresiyle uygulama kolaylığı
sağlayan weber.floor design, prizini hızlı tamamlayarak uygulama
alanının en kısa sürede kullanıma açılmasına imkan tanır.
Yüksek mekanik ve bağ dayanımının yanı sıra, oldukça yüksek
aşınma dayanımı sayesinde yoğun yaya trafiği olan alanlarda
uzun ömürlü ve güvenli kullanım sağlar. weber.floor design estetik
tercihlere göre iç mekanlarda hareli, dalgalı veya daha homojen
bir şekilde kalacak şekilde uygulanabilir.
6 farklı renk seçeneğine sahip weber.floor design ürünleri, toz
haldeyken birbiriyle belirli oranlarda karıştırılabilerek daha fazla
renk seçeneği sunar.
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A- Sağlam yüzeylerde

dekorat if zemin uygulaması
Zeminde doğal görünümlü, yekpare kaplamaların elde edilebilmesi için çok iyi bir
zemin hazırlığı, yüksek performanslı bir kaplama malzemesi ve uzun süreli kullanıma
imkan tanıması için iyi bir yüzey cilası gereklidir.
Kesit detayları
1

Güvenli uygulamalar için yüzey hazırlığı sayfasında (sf. 4)
belirtilen yüzey ve alan hazırlıklarının hepsi tamamlandıktan
sonra bir sonraki aşamaya geçilebilir.

2

Yüzey weber.floor 4716 kullanılarak yaklaşık 3 saat arayla 2 kat
astarlanmalıdır.

3

Ortalama 5 mm uygulanması tavsiye edilen,
weber.floor design uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra
malzeme prizini alacaktır. Ardından malzeme mutlaka
weber.floor protect ile cilalanmalıdır.
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4

İlk olarak cila astarı olan weber.floor protect primer rulo ile
homojen bir şekilde uygulanır. Ardından yaklaşık 3’er saat ara
ile weber.floor protect uygulaması yapılır. weber.floor protect
uygulaması tamamlandıktan yaklaşık 12 saat sonra alan hafif
trafiğe açılabilir.

Emici yüzey hazırlığı
Zemin hazırlığı: weber.floor 4716

4
2
1
3

Dekoratif zemin kaplama uygulaması: weber.floor design
Cila katmanı uygulaması: weber.floor protect

Weber ile Çözüm
Zemin hazırlığı
weber.floor 4716: Çeşitli zemin koşullarında kullanılmak
üzere geliştirilmiş, alkaliye dayanıklı, tek bileşenli, stiren
akrilat esaslı konsantre zemin astarıdır.

Dekoratif zemin uygulaması
weber.floor design: Kendinden renkli formül yapısına
sahip, kendiliğinden yayılan, tesviyesini alan yüksek
performanslı, gelişmiş polimer ve özel katkılarla
zenginleştirilmiş, çimento esaslı son kat dekoratif zemin
kaplama malzemesidir.

Cila katmanı uygulaması
weber.floor protect: Astar ve ciladan oluşan çift
komponentli su bazlı PU bir cila sistemidir. weber.floor
design ile kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

Avantajları
• Çok amaçlı kullanım içindir.
• Mükemmel aderans sağlar.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Yüksek kapatıcılık özelliğine sahiptir.
• Amonyak içermez.

Avantajları
• Kendinden renkli formül yapısına sahiptir.
• İsteğe göre homojen veya dalgalı görünüm verilebilir.
• Uzatılmış çalışma süresine sahiptir.
• Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
• Yüksek aşınma dayanımına sahiptir.
• Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
• Makine ile pompalanabilir.
• 6 farklı renk seçeneği, renkleri karıştırabilme özelliğine 		
sahiptir.

Avantajları
• Yüksek aşınma dayanımına sahiptir.
• Lekelere karşı üstün direnç gösterir.
• Kolay temizlenebilir.
• Suya yüksek direnç gösterir.
• Yarı mat ve doğal görünüme sahiptir.

27

B- Tamirat gerekt iren yüzeylerde
dekorat if zemin uygulaması

Dekoratif zemin kaplamaları uygulamalarında alt yüzeyin sağlam ve dayanıklı
olması gereklidir. Bununla birlikte her zaman istenen durumda bir alt yüzeyle
karşılaşılmayabilir.

Kesit detayları
1

Güvenli uygulamalar için yüzey hazırlığı sayfasında (sf. 4)
belirtilen yüzey ve alan hazırlıklarının hepsi tamamlandıktan
sonra bir sonraki aşamaya geçilebilir.

2

Alt yüzeydeki bozukluklar weber.rep HKS ile tamir edilir. Ardından
weber.tec 793 3K epoksi reçine ve kum ile karıştırılıp bu çatlaklara
uygulanarak tamirat yapılır. İnce ve kılcal çatlaklar için weber
ankraj EA ile tamirat yapılabilir. Tamirat yapılan alanların weber
zemin filesi ile güçlendirilmesi gereklidir. Tüm tamiratların
ardından en az 24 saat beklenmelidir.

3

4

Tamirat işlemleri ilk prizini aldıktan sonra alt yüzeyin dayanıklılığı
yetersiz kalıyorsa, güçlendirilmesi işlemine de başlanılabilir.
weber.tec 793, weber zemin filesi serili alt yüzeye rulo ile
uygulanarak filelerin sabitlenmesi sağlanır. Ardından kum
serpilerek güçlendirme işlemi tamamlanır. Tamirat işlemlerinden
sonra minimum 24 saat beklenmelidir.

saat kuruma sürecinin tamamlanması beklenir. Ardından
weber.floor LVL 10 premium ile 10 mm kalınlığa kadar tesviye
uygulaması yapılır. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce
minimum 72 saat kuruma süresi beklenmelidir.
5 Yüzey yaklaşık 3 saat ara ile iki kat weber.floor 4716 astar

uygulaması yapılır ve minimum 2 saat kuruma sürecinin
tamamlanması beklenir.
6 Ortalama 5 mm uygulanması tavsiye edilen, weber.floor design

uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra malzeme prizini alacaktır.
Ardından malzeme mutlaka weber.floor protect ile cilalanmalıdır.
7 İlk olarak cila astarı olan weber.floor protect primer rulo ile

homojen bir şekilde uygulanır. Ardından yaklaşık 3’er saat ara
ile weber.floor protect uygulaması yapılır. weber.floor protect
uygulaması tamamlandıktan yaklaşık 12 saat sonra alan hafif
trafiğe açılabilir.

Opsiyonel olarak yapılacak tesviye uygulamasından önce
tamirat ve güçlendirme işlemlerinden sonra yaklaşık 3 saat ara
ile iki kat weber.floor 4716 astar uygulaması yapılır ve minimum 2

Weber ile Çözüm
Tamirat uygulamaları
weber tamir harçları: Alt yüzeydeki geniş rötre çatlaklarının tamirinde
weber.tec 793 3K uygulamasıyla ideal sonuç alınabilir. Alt yüzeyde bulunan daha ince
ve kılcal çatlakların kapatılmasında weber ankraj EA kullanılabilir. Alt yüzeydeki zayıf
ve bozuk alanların tamiratında hızlı priz alan weber.rep HKS kullanılabilmektedir. Lokal
tamir edilen alanların ve çatlakların üzerine weber zemin filesi ile sabitleme yapılması
önerilmektedir.

Yüzey güçlendirme
weber.tec 793 + weber zemin filesi: Çift bileşenli, solvent içermeyen, beton, şap ve demir üzerine mükemmel
yapışabilen ve yüksek oranda basınç, eğilme ve aderans değerlerine sahip, nem bariyeri özelliği olan şeffaf epoksi
reçinedir. Alt yüzeye weber zemin filesi 10 cm üst üste bindirilerek serilir. weber.tec 793 alt yüzeye uygulanır ve
kumlanararak weber zemin filesi sabitlenir.

Opsiyonel tesviye katmanı
weber.floor LVL 10 premium: 1-10 mm arasında
uygulanabilen, çimento esaslı, yüksek performanslı,
kendiliğinden yayılabilen tesviye şapıdır.
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Avantajları
• Yüksek mekanik ve bağ dayanımına sahiptir.
• Uygulamadan 2 saat sonra üzerinde yürünebilir.
• Mükemmel yayılım gösterir.
• Pürüzsüz yüzey sağlar.
• Makine ile pompalanabilir.
• Çatlama ve kabarma yapmaz.

Emici yüzey hazırlığı
Tamir uygulamaları

7

Zeminin güçlendirilmesi weber.tec 793+weber zemin filesi
Zemin hazırlığı

6
4
5

3

2
1

Opsiyonel dolgu katmanı weber.floor LVL 10 premium
Dekoratif zemin kaplama uygulaması weber.floor design
Cila katmanı uygulaması weber.floor protect

Zemin hazırlığı
weber.floor 4716: Çeşitli zemin koşullarında kullanılmak
üzere geliştirilmiş, alkaliye dayanıklı, tek bileşenli, stiren
akrilat esaslı konsantre zemin astarıdır.

Dekoratif Zemin Uygulaması
weber.floor design: Kendiliğinden renkli formül yapısına
sahip, kendiliğinden yayılan, tesviyesini alan yüksek
performanslı, gelişmiş polimer ve özel katkılarla
zenginleştirilmiş, çimento esaslı son kat dekoratif zemin
kaplama malzemesidir.

Cila Katmanı Uygulaması
weber.floor protect: Astar ve ciladan oluşan çift
komponentli su bazlı PU bir cila sistemidir. weber.floor
design ile kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

Avantajları
• Çok amaçlı kullanım içindir.
• Mükemmel aderans sağlar.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Yüksek kapatıcılık özelliğine sahiptir.
• Amonyak içermez.

Avantajları
• Kendinden renkli formül yapısına sahiptir.
• İsteğe göre homojen veya dalgalı görünüm verilebilir.
• Uzatılmış çalışma süresine sahiptir.
• Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
• Yüksek aşınma dayanımına sahiptir.
• Yüksek mekanik dayanımına sahiptir.
• Makine ile pompalanabilir.
• 6 farklı renk seçeneği, renkleri karıştırabilme özelliğine
sahiptir.

Avantajları
• Yüksek aşınma dayanımına sahiptir.
• Lekelere karşı üstün direnç gösterir.
• Kolay temizlenebilir.
• Suya yüksek direnç gösterir.
• Yarı mat ve doğal görünüme sahiptir.
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C- Parlak yüzey üzerine

dekorat if zemin uygulaması
Perakende mağazaları ve restoranlar kısa aralıklarla konsept değiştirir ve yenilenirler.
Bu renovasyonların kusursuz olması gerektiği gibi hızla tamamlanmaları işletmeler
için oldukça önem taşır. Bununla birlikte dekoratif zemin kaplama malzemelerinin
(seramik, mermer, granit vb.) kaldırılmasına ihtiyaç duyulmadan uygulanabilmeleri
büyük avantaj yaratır.
Kesit detayları
1

Güvenli uygulamalar için yüzey hazırlığı sayfasında (sf. 4)
belirtilen yüzey ve alan hazırlıklarının hepsi tamamlandıktan
sonra bir sonraki aşamaya geçilebilir.

4 Ortalama 5 mm uygulanması tavsiye edilen, weber.floor design

2

Parlak yüzeylerde, weber.floor 4716 3:1 (weber.floor 4716/su)
oranında inceltilip yüzeye yayılır, ardından weber.floor design
tozu (yaklaşık 400 gr/m2) ile harç yapılmalıdır. Fırça ile harcı
iyice yayıp yüzeye tutundurarak derzleri kapatacak kalınlığa
getirilmeli ve tüm parlak yüzey kapatılmalıdır. Uygulamadan
sonra aderans katmanının 24 saat kuruması beklenmelidir.

5 İlk olarak cila astarı olan weber.floor protect primer rulo ile

3

uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra malzeme prizini alacaktır.
Ardından malzeme mutlaka weber.floor protect ile cilalanmalıdır.
homojen bir şekilde uygulanır. Ardından yaklaşık 3’er saat ara
ile weber.floor protect uygulaması yapılır. weber.floor protect
uygulaması tamamlandıktan yaklaşık 12 saat sonra alan hafif
trafiğe açılabilir.

Yüzey yaklaşık 3 saat ara ile iki kat weber.floor 4716 astar
uygulaması yapılır ve minimum 2 saat kuruma sürecinin
tamamlanması beklenir.

Weber ile Çözüm
Parlak yüzey uygulaması
weber.floor 4716 + weber.floor design harç: Parlak yüzeylerde
çok güçlü bir aderans katmanının oluşturulması gereklidir.
weber.floor 4716 su ile seyreltilip weber.floor design’ın
tozuyla zemine fırça ile uygulanarak kuruduğunda güvenilir
bir yüzey hazırlığı oluşturulmuş olunur.

Zemin hazırlığı
weber.floor 4716: Çeşitli zemin koşullarında kullanılmak
üzere geliştirilmiş, alkaliye dayanıklı, tek bileşenli, stiren
akrilat esaslı konsantre zemin astarıdır.
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Avantajları
• Kendinden renkli formül yapısına sahiptir.
• İsteğe göre homojen veya dalgalı görünüm verilebilir.
• Uzatılmış süresine sahiptir.
• Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
• Yüksek aşınma dayanımına sahiptir.
• Yüksek mekanik dayanımına sahiptir.
• Makine ile pompalanabilir.
• 6 farklı renk seçeneği, renkleri karıştırabilme özelliğine
sahiptir.

Avantajları
• Çok amaçlı kullanım içindir.
• Mükemmel aderans sağlar.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Yüksek kapatıcılık özelliğine sahiptir.
• Amonyak içermez.

Parlak yüzey hazırlığı

5

Parlak yüzey üzerine aderans katman uygulaması
Zemin hazırlığı: weber.floor 4716

3
2

4

1

Dekoratif zemin kaplama uygulaması: weber.floor design
Cila katmanı uygulamaları: weber.floor protect

Dekoratif zemin uygulaması
weber.floor design: kendiliğinden renkli formül yapısına
sahip, kendiliğinden yayılan, tesviyesini alan yüksek
performanslı, gelişmiş polimer ve özel katkılarla
zenginleştirilmiş, çimento esaslı son kat dekoratif zemin
kaplama malzemesidir.

Cila katmanı uygulaması
weber.floor protect: astar ve ciladan oluşan çift
komponentli su bazlı PU bir cila sistemidir. weber.floor
design ile kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

Avantajları
• Kendinden renkli formül yapısına sahiptir.
• İsteğe göre homojen veya dalgalı görünüm verilebilir.
• Uzatılmış süresine sahiptir.
• Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
• Yüksek aşınma dayanımına sahiptir.
• Yüksek mekanik dayanımına sahiptir.
• Makine ile pompalanabilir.
• 6 farklı renk seçeneği, renkleri karıştırabilme özelliğine
sahiptir.

Avantajları
• Yüksek aşınma dayanımına sahiptir.
• Lekelere karşı üstün direnç gösterir.
• Kolay temizlenebilir.
• Suya yüksek direnç gösterir.
• Yarı mat ve doğal görünüme sahiptir.
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D- Yüzer sis temler üzerine

dekorat if zemin uygulaması
Yüzer şap uygulamaları şapın alt yüzeye direkt olarak tutunmadan yapılan uygulamalardır.
Mevcut alt yüzey üzerine ısı, ses ve/veya nem yalıtımı amaçlı levhaların kullanımı,
yerden ısıtma sistemlerinin kullanımı veya çok bozuk zeminlerin şiltelerle ayrılması yüzer
şap uygulamalarının kaynaklarıdır. Yerden ısıtma sistemleri veya yalıtım levhalarının
zeminde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Yüzer sistemler üzerine dekoratif zemin kaplaması
uygulaması da son kat kaplama seçeneklerinden bir tanesidir.
Estetiğin göz önünde olduğu dekoratif zemin kaplamalarında yüzer sistemlerin etkin ve
sağlıklı bir şekilde oluşturulması oldukça önemlidir. Yüzer sistem oluşturulurken tesviye
şapının yüksek bir dayanıklılığa ve düşük bir büzülme oranına sahip olması oldukça
önemlidir. Ayrıca kot ve ısıl geçirgenlik konuları dikkate alındığında söz konusu tesviye
şapının bu özellikleri ideal kalınlıklarda da sunabilmesi gereklidir. Ayrıca zemin doğal
görünümlü, yekpare kaplamaların elde edilebilmesi için çok iyi bir zemin hazırlığı, yüksek
performanslı bir kaplama malzemesi ve uzun süreli kullanıma imkân tanıması için iyi bir
yüzey cilası gereklidir.
Kesit detayları
1

Beton

2

Yüzer sistemde kullanılacak levha veya şiltelerin gerilim ve
bozukluklara yol açmayacak şekilde serilmesi veya yerleştirilmesi
gerekmektedir. Tüm levha veya şilteler tek sıra yatay olarak, gerilim
ve bozukluklara yol açmayacak şekilde yerleştirilmedir. Zeminin
tabi olacağı yük miktarı ve trafik oranı önceden hesaplanmalıdır.
Zemini dikey kesen tüm yapı elemanlarının (duvar, kolon vb)
weber.floor LVL 100 multi ile bağlantısı 8 mm genişliğinde esnek
kenar izolasyon bantlarıyla kesilmelidir. Yalıtım levhası ve PE vb.
örtü üzerine weber zemin filesi serilmelidir. weber zemin filesi’nin
kenarları birbirinin üzerine 10 cm uzunluğunda bindirilmelidir.

3

weber.floor LVL 100 multi minimum 35 mm uygulandıktan sonra
yaklaşık 8 saat içerisinde hafif yaya trafiğine açılabilir. Zemin

kaplama malzemesi uygulaması öncesi weber.floor LVL 100
multi’nin gerekli oranda nemini atması gerekir.
4 Yüzey yaklaşık 3 saat ara ile iki kat weber.floor 4716 astar

uygulaması yapılır ve minimum 2 saat kuruma sürecinin
tamamlanması beklenir.

5 Ortalama 5 mm uygulanması tavsiye edilen, weber.floor design

uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra malzeme prizini alacaktır.
Ardından malzeme mutlaka weber.floor protect ile cilalanmalıdır.

6 İlk olarak cila astarı olan weber.floor protect primer rulo ile

homojen bir şekilde uygulanır. Ardından yaklaşık 3’er saat ara
ile weber.floor protect uygulaması yapılır. weber.floor protect
uygulaması tamamlandıktan yaklaşık 12 saat sonra alan hafif
trafiğe açılabilir.

Weber ile Çözüm
Tesviye şapı uygulaması
weber.floor LVL 100 multi: 20 – 100 mm arasında
uygulanabilen, çimento esaslı, kendiliğinden yayılabilen
elyaf takviyeli tesviye şapı.

Zemin hazırlığı
weber.floor 4716: Çeşitli zemin koşullarında kullanılmak üzere
geliştirilmiş, alkaliye dayanıklı, tek bileşenli, stiren akrilat
esaslı konsantre zemin astarıdır.
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Avantajları
• Tek seferde 100 mm’e kadar tesviye yapılabilir.
• Kot farklılıkları ve zemin tadilat uygulamaları için
pratik çözüm sağlar.
• Yerden ısıtmalı sistemler için ideal çözüm sunar.
• Yalıtım levhalarıyla yüzer sistem oluşturmasında kullanılabilir.
• Elyaf takviyelidir.
• Büzülme oranı minimize edilmiştir.
• Kabarma yapmaz.
• Pompa ile uygulanabilir.

Avantajları
• Çok amaçlı kullanım içindir.
• Mükemmel aderans sağlar.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Yüksek kapatıcılık özelliğine sahiptir.
• Amonyak içermez.

weber.floor 4716

Beton
Yerden ısıtma sistemi

weber.floor design

weber.floor LVL 100 multi + weber zemin filesi

weber.floor protect

6

4

5

3

1

2

Dekoratif zemin uygulaması
weber.floor design: Kendiliğinden renkli formül
yapısına sahip, kendiliğinden yayılan, tesviyesini
alan yüksek performanslı, gelişmiş polimer ve özel
katkılarla zenginleştirilmiş, çimento esaslı son kat
dekoratif zemin kaplama malzemesidir.

Cila katmanı uygulaması
weber.floor protect: Astar ve ciladan oluşan
çift komponentli su bazlı PU bir cila sistemidir.
weber.floor design ile kullanılmak üzere özel
olarak geliştirilmiştir.

Avantajları
• Kendinden renkli formül yapısına sahiptir.
• İsteğe göre homojen veya dalgalı görünüm verilebilir.
• Uzatılmış süresine sahiptir.
• Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
• Yüksek aşınma dayanımına sahiptir.
• Yüksek mekanik dayanımına sahiptir.
• Makine ile pompalanabilir.
• 6 farklı renk seçeneği, renkleri karıştırabilme özelliğine
sahiptir.

Avantajları
• Yüksek aşınma dayanımına sahiptir.
• Lekelere karşı üstün direnç gösterir.
• Kolay temizlenebilir.
• Suya yüksek direnç gösterir.
• Yarı mat ve doğal görünüme sahiptir.
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Endüs t riyel
zemin çözümleri
Endüstriyel alanlarda zeminin düzgünlüğü, dayanıklılığı ve uzun
ömürlü olması, operasyonel verimlilik ve ilgili tesisin fonksiyonelliği
için oldukça önemli bir unsurdur. Günümüzde endüstriyel
yatırımlarda zemin en kritik yatırım kalemlerinden biri haline
gelmesinde en önemli etken verimliliğin artırılması olarak öne
çıkarken, işletmelerin operasyonlarının engellenmemesi için
bakım ve temizlik işlemlerinin kolaylaştırılması da önemlidir.
Mekanik etkilere ek olarak özellikle ülkemizin koşulları da göz
önüne alındığında zemin kaplama çözümünde, UV dayanımının
yüksek olması, klor penetrasyonuna yüksek dayanım, mineral
yağlara direnç ve nem difüzyonuna uygunluk oldukça
önemlidir. Bununla birlikte ağır sanayi tesislerinde, kor ve ateş
sıçramalarında zemin kaplamasının zarar görmemesi de önemli
bir faktördür.
Endüstriyel tesislerin yeni proje veya renovasyonlarında
alanların hızlı bir şekilde servise hazır hale gelebiliyor olması
özellikle yatırımcılar için büyük önem taşır. Bir proje ne kadar
hızlı kullanıma hazır hale gelirse, endüstriyel tesislerin faaliyete
geçişi de bir o kadar hızlı olacaktır.
weber endüstriyel zemin uygulamaları ürün gamı, yüksek mekanik
ve aşınma dayanımına sahip, hızlı priz alan, kolay uygulanan
ve endüstriyel şartların getirdiği birçok etkene karşı dayanıklı,
nem ve buhar difüzyonuna sahip ürünlerle etkin çözümler
sunmaktadır.
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A- Tozuma ve aşınmaya karşı dayanımlı
endüs t riyel zemin uygulamaları

Endüstriyel alanlar ve otoparklar sürekli aşınma etkisine maruz kalmaktadır. Yüzey
üzerinde oluşan tozuma zamanla söz konusu alanın verimli kullanımına engel olur.
Tüm endüstriyel alanlar veya araç trafiğine maruz kalan alanlar fonksiyonlarına
göre farklı performanslar gerektirdiği için seçilen yüzey sertleştiricilerin bu farklı
talepleri karşılaması önemlidir.
Kesit detayları
1

2

Yüzey sertleştici uygulanacak alanın taşıyıcı betonu en az
C25 sınıfında olmalıdır. Uygulama yapılacak taze betonun
yüzeyi düzeltilmiş olmalıdır. Uygun zamanı için betonun üzerine
çıkıldığında 0,5-1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak kadar
sertleşmiş olmasına kadar beklenmelidir.

3 Uygulama sonrası yüzeyin suyunu istenenden çabuk

kaybetmemesi için kür malzemesi weber kür A uygulanmalıdır.
Uygulama sırasında malzeme üzerine su atılmamalıdır.

4 weber kür A uygulamasının ardından yaklaşık 24 saat sonra

Malzeme yüzeye öbekler halinde bırakılmamalı, mümkün olduğu
kadar homojen dağılım sağlanmalıdır. Weber yüzey sertleştiricisi
tepsi perdahı sıkıştırılarak beton ile bütünleşmesi sağlanır. Daha
sonra bıçak perdahına geçilir ve istenilen parlaklık elde edilene
kadar bu işlem sürdürülür.

opsiyonel olarak weber.tec S130 uygulaması yapılır. Alan 24 saat
sonra kullanıma açılabilir.

Weber ile Çözüm
weber yüzey sertleşticileri ürün gamı farklı agrega yapıları ile tüm zemin ihtiyaçlarına yönelik kapsayıcı bir çözüm sunmaktadır. Hem
iç, hem de dış alanda kullanılabilen weber yüzey sertleştiricileri, 4 farklı renk seçeneği ile homojen, yüksek dayanımlı ve uzun ömürlü
çözüm sunar.

weber.floor YS 1: Silisyum-karbür agregalı yüzey
sertleştiricisi. En üst seviyede aşınma dayanımı sunar.
Oksitlenme riski taşımadığı için uzun ömürlü ve yüksek
performanslı bir çözüm sunar.

Kullanım alanları
• Tersaneler
• Uçak hangarları

• Helikopter pistleri
• Ağır sanayi tesisleri

Kullanım alanları
weber.floor YS 4: Korunt agregalı yüzey sertleştirici. Oldukça
yüksek oranda aşınma dayanımı sağlar.

• Endüstriyel bina zeminleri
• Fabrika zeminleri
• Antrepolar

• Servis istasyonları
• Kaldırımlar, kamu alanları

Kullanım alanları
weber.floor YS 6: Kuvars agregalı yüzey sertleştirici. Yüksek
oranda aşınma dayanımı sağlar.
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• Depolar
• Atölyeler
• Otopark alanları

• Servis istasyonları
• Oto yıkama alanları
• Süpermarketler

Beton dökümü ve hazırlığı
Yüzey sertleştirici uygulaması: weber.floor YS 1, YS 4, YS 6
Kür uygulaması: weber kür A

3
2
1

Kür uygulaması
weber kür A: Beton, şap ve çimento esaslı yüzey
sertleştirici uygulamaları sonrasında, yüzeydeki
gözenekler üzerinde su buharı geçirmeyen koruyucu
bir film tabakası oluşturarak karışım suyunun hızla
buharlaşmasını engelleyen ve yüzeyde çatlak oluşma
riskini minimuma indiren akrilik reçine esaslı kür
malzemesidir.

Opsiyonel likit yüzey
sertleştirici uygulaması
weber.tec S130: Taze ve eski beton, çimento esaslı şap,
yüzey sertleştirici ve sıva yüzeyler için akrilik reçine
esaslı kullanıma hazır yüzey dayanımını arttıran sıvı
malzemedir. Yüzeyin sıvı geçirimsizliğini, UV direncini ve
aşınma dayanımını oldukça artırır.

Avantajları
• Taze beton, yüzey sertleştiriciler ve şap
yüzeyindeki gözenekleri tıkayarak hızlı kurumayı ve
çatlamayı engeller.
• Yüzeyin aşınma dayanımını arttırdığından tozumayı
önler.

Avantajları
• Yüksek aşınma dayanımı sağlar.
• Likit penetrasyona dayanımı sağlar
• UV direncine sahiptir.
• Nefes alabilir.
• Kolay uygulanabilir.

37

B- İleri düzey mekanik dayanım ve
aşınma dayanımı gerekt iren,

tesviye s tandardı yüksek olan

endüs t riyel zemin uygulamaları

Endüstriyel alanlarda zeminin düzgünlüğü, dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması,
operasyonel verimlilik ve ilgili tesisin fonksiyonelliği için oldukça önemli bir unsurdur.
Mekanik etkilere ek olarak özellikle ülkemizin koşulları da göz önüne alındığında
zemin kaplama çözümünde, UV dayanımının yüksek olması, klor penetrasyonuna
yüksek dayanım, mineral yağlara direnç ve nem difüzyonuna uygunluk oldukça
önemlidir. Bununla birlikte ağır sanayi tesislerinde, kor ve ateş sıçramalarında
zemin kaplamasının zarar görmemesi de önemli bir faktördür.

Kesit detayları
1

2

Güvenli uygulamalar için yüzey hazırlığı sayfasında (sf. 4)
belirtilen yüzey ve alan hazırlıklarının hepsi tamamlandıktan
sonra bir sonraki aşamaya geçilebilir.

3 Ortalama 6 mm uygulanması tavsiye edilen weber.floor 4610,

Yüzey yaklaşık 3 saat ara ile iki kat weber.floor 4716 astar
uygulaması yapılır ve minimum 2 saat kuruma sürecinin
tamamlanması beklenir.

4 weber.tec S130 ile opsiyonel cila uygulaması yapılabilir. En az 24

uygulamadan yaklaşık 1-3 saat arasında yaya trafiğine açılabilir,
24 saat sonra malzeme trafiğe açılmaya uygun hale gelir.
saat sonra trafiğe açılabilir.

Weber ile Çözüm
Zemin hazırlığı
weber.floor 4716: Çeşitli zemin koşullarında kullanılmak
üzere geliştirilmiş, alkaliye dayanıklı, tek bileşenli, stiren
akrilat esaslı konsantre zemin astarıdır.

Endüstriyel zemin kaplama uygulaması
weber.floor 4610: 4-15 mm arası kalınlıkta uygulanabilen,
polimer modifiyeli, kendiliğinden yayılan, hızlı kuruyan,
yüksek mekanik ve aşınma dayanımına sahip zemin
kaplamasıdır.
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Avantajları
• Çok amaçlı kullanım içindir.
• Mükemmel aderans sağlar.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Yüksek kapatıcılık özelliğine sahiptir.
• Amonyak içermez.

Avantajları
• Çok yüksek mekanik ve bağ dayanımı sağlar.
• Çok yüksek aşınma dayanımı sağlar.
• Klor ve mineral yağların penetrasyonuna karşı direnç 		
gösterir.
• Buhar ve nem difüzyonu imkanı sağlar.
• Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
• Yüksek yayılım sağlar.
• Makine ile pompalanabilir.
• UV dayanımına sahiptir.

Emici yüzey hazırlığı
Zemin hazırlığı: weber.floor 4716

4

2
3
1

Endüstriyel zemin kaplama uygulaması: weber.floor 4610
Cila katmanı uygulaması: weber.tec S130

Cila katmanı uygulaması
weber.tec S130: Taze ve eski beton, çimento esaslı
şap, yüzey sertleştirici ve sıva yüzeyler için akrilik
reçine esaslı kullanıma hazır yüzey dayanımını
arttıran sıvı malzemedir.

Avantajları
• Yüksek aşınma dayanımı sağlar.
• Likit penetrasyona dayanımı sağlar
• UV direncine sahiptir.
• Nefes alabilir.
• Kolay uygulanabilir.
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C- Yüksek oranda zemin bozukluğuna sahip

endüs t riyel zeminlerin renovasyonu

Endüstriyel alanlarda zeminin düzgünlüğü, dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması,
operasyonel verimlilik ve ilgili tesisin fonksiyonelliği için oldukça önemli bir
unsur olmakla birlikte, özellikle ciddi tamirat gereksinimi olan ve yüksek tesviye
uygulamasına ihtiyacı olan endüstriyel zeminler için bütünleyici bir çözüm şarttır.
Kesit detayları
1

Güvenli uygulamalar için yüzey hazırlığı sayfasında (sf. 4)
belirtilen yüzey ve alan hazırlıklarının hepsi tamamlandıktan
sonra bir sonraki aşamaya geçilebilir.

2 Alt yüzeydeki bozukluklar weber.rep HKS ile tamir edilir. Ardından

weber.tec 793 3K epoksi reçine ve kum ile karıştırılıp bu
çatlaklara uygulanarak tamirat yapılır. İnce ve kılcal çatlaklar için
weber ankraj EA ile tamirat yapılabilir. Tamirat yapılan alanların
weber zemin filesi ile güçlendirilmesi gereklidir. Tüm tamiratların
ardından en az 24 saat beklenmelidir.

3 Tamirat işlemleri ilk prizini aldıktan sonra alt yüzeyin dayanıklılığı

yetersiz kalıyorsa, güçlendirilmesi işlemine de başlanılabilir.
weber.tec 793, weber zemin filesi serili alt yüzeye rulo ile
uygulanarak filelerin sabitlenmesi sağlanır. Ardından kum
serpilerek güçlendirme işlemi tamamlanır. Tamirat işlemlerinden
sonra minimum 24 saat beklenmelidir.

4 Yüzey yaklaşık 3 saat ara ile iki kat weber.floor 4716 astar

uygulaması yapılır ve minimum 2 saat kuruma sürecinin
tamamlanması beklenir.

5 weber.floor 4602 uygulamadan yaklaşık 2-4 saat arasında yaya

trafiğine açılabilir, 24 saat sonra malzeme trafiğe açılmaya
uygun hale gelir. Ardından weber.tec S130 ile cilalanabilir.

6 Endüstriyel alanın gereksinimlerine göre zemine opsiyonel

bir weber.floor 4610 uygulaması gerekebilir. weber.floor 4602
yüzeyi 24 saat prizini aldıktan sonra weber.floor 4716 ile
astarlanır. Ardından ortalama 6 mm uygulanması tavsiye edilen
weber.floor 4610 uygulanabilir. weber.floor 4610 uygulamadan
yaklaşık 1-3 saat arasında yaya trafiğine açılabilir, 24 saat sonra
malzeme trafiğe açılmaya uygun hale gelir.

7 weber.tec S130 ile opsiyonel cila uygulaması yapılabilir. En az 24

saat sonra trafiğe açılabilir.

Weber ile Çözüm
Tamirat uygulamaları
weber tamir harçları: Alt yüzeydeki geniş rötre çatlaklarının tamirinde weber.tec 793 3K
uygulamasıyla ideal sonuç alınabilir. Alt yüzeyde bulunan daha ince ve kılcal çatlakların
kapatılmasında weber ankraj EA kullanılabilir. Alt yüzeydeki zayıf ve bozuk alanların tamiratında
hızlı priz alan weber.rep HKS kullanılabillir. Lokal tamir edilen alanların ve çatlakların üzerine file ile
sabitleme yapılması önerilir.

Yüzey güçlendirme
weber.tec 793 + weber zemin filesi: Tamirat işlerinin tamamlanmasının
ardından yüzeyin sağlamlığı hala yetersizse, yüzey güçlendirmesi
yapılır. Alt yüzeye weber zemin filesi 10 cm üst üste bindirilerek serilir.
weber.tec 793 alt yüzeye uygulanır ve kumlanararak fileler sabitlenir.
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Emici yüzey hazırlığı
Tamir uygulamaları
Zeminin güçlendirilmesi: weber.tec 793 + File

6
5
4
3
2
1

Zemin hazırlığı: weber.floor 4716
Endüstriyel zemin kaplama uygulaması: weber.floor 4602
Cila katmanı uygulaması: weber.tec S130

Zemin hazırlığı
weber.floor 4716: Çeşitli zemin koşullarında kullanılmak
üzere geliştirilmiş, alkaliye dayanıklı, tek bileşenli, stiren
akrilat esaslı konsantre zemin astarıdır.

Endüstriyel Zemin Kaplama Uygulaması
weber.floor 4602: Mekanik, bağ ve aşınma dayanımı oldukça
yüksek, elyaf katkılı, tek seferde 30mm’e kadar uygulanabilen
özel polimerlerle modifiye edilmiş çimento esaslı endüstriyel
zemin kaplamasıdır.

Cila Katmanı Uygulaması
weber.tec S 130: Taze ve eski beton, çimento esaslı şap, yüzey
sertleştirici ve sıva yüzeyler için akrilik reçine esaslı kullanıma
hazır yüzey dayanımını arttıran sıvı malzemedir.

Avantajları
• Çok amaçlı kullanım içindir.
• Mükemmel aderans sağlar.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Yüksek kapatıcılık özelliğine sahiptir.
• Amonyak içermez.

Avantajları
• Yüksek mekanik dayanımı sağlar.
• Yüksek aşınma dayanımı sağlar.
• Nem ve buhar difüzyonu imkanı sağlar.
• Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
• Makine ile pompalanabilir.

Avantajları
• Yüksek aşınma dayanımı sağlar.
• Likit penetrasyona dayanım sağlar.
• UV direncine sahiptir.
• Nefes alabilir.
• Kolay uygulanabilir.
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D- Yüksek mekanik dayanım beklenen,

hızlı servise açılması hedeflenen

endüs t riyel zeminlerin renovasyonu

Reçine esaslı kaplama uygulaması gerekli alanlarda ve özellikle renovasyon
projelerinde zeminin iyi hazırlanmış ve düzgün olması çözümün kalıcı ve verimli
olması için oldukça önemlidir.
Reçine esaslı kaplamaların sarfiyatının düşük olması için alt zeminin oldukça düzgün
olması gereklidir. Bu kapsamda reçine esaslı kaplamalar ile uyumlu çalışabilecek,
dayanıklı ve hızlı kuruyan bir tesviye çözümüne ihtiyaç duyulur.
Kesit detayları
1

Güvenli uygulamalar için yüzey hazırlığı sayfasında (sf. 4)
belirtilen yüzey ve alan hazırlıklarının hepsi tamamlandıktan
sonra bir sonraki aşamaya geçilebilir.

2

Yüzey yaklaşık 3 saat ara ile iki kat weber.floor 4716 astar
uygulaması yapılır ve minimum 2 saat kuruma sürecinin
tamamlanması beklenir.
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3

Ortalama 6 mm uygulanması tavsiye edilen weber.floor 4655
uygulamadan yaklaşık 1-3 saat arasında yaya trafiğine açılabilir.

4

weber.floor 4655 uygulamasından yaklaşık 24 saat sonra reçine
esaslı kaplama uygulamasına geçilebilir.

Emici yüzey hazırlığı
Zemin hazırlığı: weber.floor 4716

4
2
1

3

Endüstriyel zemin kaplama uygulaması: weber.floor 4655
Epoksi boya uygulaması

Weber ile Çözüm
Zemin hazırlığı
weber.floor 4716: Çeşitli zemin koşullarında kullanılmak üzere
geliştirilmiş, alkaliye dayanıklı, tek bileşenli, stiren akrilat
esaslı konsantre zemin astarıdır.

Avantajları
• Çok amaçlı kullanım içindir.
• Mükemmel aderans sağlar.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Yüksek kapatıcılık özelliğine sahiptir.
• Amonyak içermez.

Endüstriyel zemin kaplama uygulaması
weber.floor 4655: Yüksek mekanik ve bağ dayanımına sahip,
reçine esaslı kaplamalarla kullanılmak üzere tasarlanmış, hızlı
kuruyan çimento esaslı endüstriyel tesviye şapıdır.

Reçine esaslı kaplama

Avantajları
• Yaklaşık 24 saat içinde reçine esaslı kaplamaların 		
üzerine uygulanmasına imkân tanır.
• Yüksek yayılım gösterir.
• Makine ile pompalanabilir.
• İleri derecede düzgünlük sağlar.

weber.floor 4655: Uygulama üzerine su bazlı epoksi boya
kullanımı çoğu endüstriyel alan çözümlerinde yeterli olmaktadır.
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E- Alt kattan buhar ve

neme maruz kalan zeminler için

endüs t riyel zemin uygulaması

Üretim tesislerinde ve depolama alanlarında ara katlarda bulunan ve özellikle üretim
hattının üzerinde yer alan zeminlere, alt kattan gelen nem veya buhar gelmesi
sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Üretim sırasında ortaya çıkan buhar ve ısı kaynaklı
nem üst katlara nüfuz ederek zamanla üst katın zemininde hasara yol açar.
Alt katlardan gelen nem ve buharı engellemek için alt katın tavanına buhar ve nem
kesici uygulamalar yapılırken, üst kat zemininde de buhar difüzyonuna müsait
yüksek mekanik ve aşınma dayanımına sahip çimento esaslı kaplamalar kullanılması
ideal bir çözümdür.
Kesit detayları
1

Güvenli uygulamalar için yüzey hazırlığı sayfasında (sf. 4)
belirtilen yüzey ve alan hazırlıklarının hepsi tamamlandıktan
sonra bir sonraki aşamaya geçilebilir.

2 Buhar ve nem yaratan alt katın tavanı iyice temizlenmeli ve

kalıntılar kazınarak çıkartılmalıdır. weber.dry SS-5 tüm yüzeye 1 1,5 mm olacak şekilde 2 veya 3 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar
arasında minimum 6 saat beklenmelidir. Tam kuruma süresi 48
saattir.
3 Yüzey yaklaşık 3 saat ara ile iki kat weber.floor 4716 astar

4 weber.floor 4602 uygulamadan yaklaşık 2-4 saat arasında yaya

trafiğine açılabilir, 24 saat sonra malzeme trafiğe açılmaya
uygun hale gelir.

5 weber.floor 4602 yüzeyi 24 saat prizini aldıktan sonra

weber.floor 4716 ile astarlanır. Ardından ortalama 6 mm
uygulanması tavsiye edilen weber.floor 4610 uygulanabilir.
weber.floor 4610 uygulamadan yaklaşık 1-3 saat arasında yaya
trafiğine açılabilir, 24 saat sonra malzeme trafiğe açılmaya
uygun hale gelir.

uygulaması yapılır ve minimum 2 saat kuruma sürecinin
tamamlanması beklenir.

Weber ile Çözüm
Zemin hazırlığı
weber.dry SS-5: Elastomerik akrilik reçine esaslı, kullanıma
hazır, süper elastik su yalıtım malzemesidir. Alt kat tavanına
uygulanarak buhar kesici bir katman oluşturur.

Avantajları
• Kullanıma hazır yapıya sahiptir.
• Hızlı ve kolay uygulanır.
• Süper elastik yapıya sahiptir.
• Rahat detay çözümlemesi yapılır.
• Metal yüzeylere uygulanabilme imkanı sağlar.
• Akrilik boyayla boyanabilme ve seramik ile
kaplanabilme özelliğine sahiptir.

Avantajları
weber.floor 4716: Çeşitli zemin koşullarında kullanılmak üzere
geliştirilmiş, alkaliye dayanıklı, tek bileşenli, stiren akrilat
esaslı konsantre zemin astarıdır.
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• Çok amaçlı kullanım içindir.
• Mükemmel aderans sağlar.
• Yüksek alkali dayanımı sağlar.
• Yüksek kapatıcılık özelliğine sahiptir.
• Amonyak içermez.

Tavanın hazırlığı
Buhar kesici katman uygulaması: weber.dry SS-5
Zemin hazırlığı: weber.floor 4716

1
5

2

4

3

Endüstriyel dolgu katmanı uygulaması: weber.floor 4602, weber.floor 4716
Endüstriyel zemin kaplama uygulaması: weber.floor 4610

Endüstriyel zemin kaplama uygulaması
weber.floor 4602: Mekanik, bağ ve aşınma dayanımı oldukça
yüksek, elyaf katkılı tek seferde 30 mm’e kadar uygulanabilen
özel polimerlerle modifiye edilmiş çimento esaslı endüstriyel
zemin kaplamasıdır.

weber.floor 4610: 4-15 mm arası kalınlıkta uygulanabilen,
polimer modifiyeli, kendiliğinden yayılan, hızlı kuruyan,
yüksek mekanik ve aşınma dayanımına sahip zemin
kaplamasıdır.

Avantajları
• Yüksek mekanik dayanım sağlar.
• Yüksek aşınma dayanımı sağlar.
• Nem ve buhar difüzyonu imkanı sağlar.
• Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
• Makine ile pompalanabilir.

Avantajları
• Çok yüksek mekanik ve bağ dayanımı sağlar.
• Çok yüksek aşınma dayanımı sağlar.
• Klor ve mineral yağların penetrasyonuna karşı direnç
gösterir.
• Buhar ve nem difüzyonu imkanı sağlar.
• Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
• Yüksek yayılım sağlar.
• Makine ile pompalanabilir.
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Weber Zemin Çözümleri
Ürün Gamı
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Zemin tesviye çözümleri

Tesviye şapları
Özellikler

weber.floor LVL 05 smart

weber.floor LVL 10
premium

weber.floor 4032

weber.floor LVL 100 multi

Uygulama kalınlığı

1 - 5 mm

1 - 10 mm

1 - 10 mm

20 - 100 mm

Basınç mukavemeti (28 gün)

C 25 (EN 13892-2)

C 35 (EN 13892-2)

C 35 (EN 13892-2)

C 20 (EN 13892-2)

Eğilme mukavemeti (28 gün)

F 6 (EN 13892-2)

F 6 (EN 13892-2)

F 7 (EN 13892-2)

F 5 (EN 13892-2)

Bağ mukavemeti (28 gün)

-

B 2,0 (EN 13892-8)

-

B 1,0 (EN 13892-8)

Büzülme

-

-

-

< 0,5 mm/m (EN 13454-2)

Pompalanabilme

-

+

+

+

Sarfiyat (kg/m2 @ 1 mm)

1,7

1,7

1,7

1,95

Yaya trafiğine açılış

6 - 8 saat

2 saat

50 - 60 dk

8 saat

Kuruma süresi
Uygulama kalınlığı

1 - 5 mm

1 - 10 mm

1 - 10 mm

20 mm

40 mm

100 mm

Parke (Lamine ve ahşap)

-

24 - 48 saat

12 saat

> 5 gün

> 28 gün

> 28 gün

Halı

24 saat

12 saat

50 - 60 dk

> 3 gün

> 14 gün

> 28 gün

PVC

24 saat

24 saat

50 - 60 dk

> 3 gün

> 14 gün

> 28 gün

Seramik

24 saat

12 saat

50 - 60 dk

> 2 gün

> 7 gün

> 14 gün

weber.floor LVL 100 multi derz planlaması
Alt yüzeye adere uygulamalar

Yalıtım levhası üzerine uygulamalar

Yerden ısıtma sistemi üzerine
uygulamalar

Maksimum alan metrajı

80 m2

50 m2

36 m2

Maksimum kenar uzunluğu

10 m

8m

6m

Maksimum en boy oranı

1 : 1,5

1 : 1,5

1 : 1,5

weber.floor LVL 100 minimum uygulama kalınlığı
Yük

Yalıtım levhasının sıkışma oranı

Minimum kalınlık

Yüzey yükü 2.0 kN/m2, noktasal yük 1 kN

< 3 mm

40 mm

Yüzey yükü 3.0 kN/m2, noktasal yük 2 kN

< 3 mm

50 mm

Yüzey yükü 4.0 kN/m2, noktasal yük 3 kN

< 3 mm

60 mm

Yüzey yükü 5.0 kN/m2, noktasal yük 4 kN

< 3 mm

65 mm

Yüzey yükü 5.0 kN/m2 ve üzeri
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Proje incelemesi gerekmektedir.

Dekorat if zemin çözümleri

Dekoratif zemin kaplamaları
Özellikler

weber.floor design

Uygulama kalınlığı

3 - 10 mm

Tavsiye edilen uygulama kalınlığı

5 mm

Basınç mukavemeti (28 gün)

C 30 (EN 13892-2)

Eğilme mukavemeti (28 gün)

F 7 (EN 13892-2)

Aşınma mukavemeti (28 gün)

RWA 1 (EN 13892-4)

Bağ dayanımı (28 gün)

> 2 N/mm2 (EN 13892-8)

Büzülme (28 gün)

<0,40 mm/m (EN 13454-2)

Yangına tepki

A 2 fl s1 (EN 13501-1)

Sertleşme süresi (cilalama)

yaklaşık 24 saat

Sertleşme süresi (kullanıma açılma)

yaklaşık 24 saat

Sertleşme süresi (tam sertleşme)

yaklaşık 1 hafta

Endüs t riyel zemin çözümleri

Endüstriyel zemin
kaplamaları
Özellikler

weber.floor 4610

weber.floor 4602

weber.floor 4655

Uygulama kalınlığı

4-15 mm

5 - 30 mm

4-15 mm

Tavsiye edilen uygulama kalınlığı

6 mm

10 mm

6 mm

Basınç mukavemeti (28 gün)

C 35 (EN 13892-2)

C 25 (EN 13892-2)

C 30 (EN 13892-2)

Eğilme mukavemeti (28 gün)

F 10 (EN 13892-2)

F 7 (EN 13892-2)

F 7 (EN 13892-2)

Aşınma mukavemeti (28 gün)

AR 0.5 (EN 13892-4)

AR 1.0 (EN 13892-4)

-

Yangına tepki

A 2 fl s1 (EN 13501-1)

A 2 fl s1 (EN 13501-1)

A 2 fl s1 (EN 13501-1)

Yaya trafiğine açılış

1 - 3 saat

2 - 4 saat

1 - 3 saat

Sertleşme süresi (kullanıma açılma)

yaklaşık 24 saat

yaklaşık 72 saat

yaklaşık 24 saat

Sertleşme süresi (tam sertleşme)

yaklaşık 7 gün

yaklaşık 7 gün

yaklaşık 7 gün
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