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barevná spárovací malta

definice výrobku
Prášková hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících pří-
sad.

barevné odstíny
Vyrábí se v 6 barevných odstínech viz vzorkovník.

všeobecné požadavky pro podklad 
Lepidlo musí být dostatečně vytvrzené (min. 24 hod.). Síť spár vysušit
a odstranit materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky, zbytky
lepidla apod.). Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné spáry
vyškrábat. Dodržovat příslušné směrnice, normy a poučení výrobců
podkladních a obkladových materiálů.

01 milk

27 crystal/manhattan

29 marbel grey

03 sand

17 nut/bahama

32 mocca

podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C.
Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C
(vzduch i konstrukce), při zpraco vání je třeba se vyhnout
přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

popis zpracování
Weber.color perfect rozmíchat s čistou vodou bez vzniku 
hrudek.
Na záměs se použije 1,3 l čisté vody na 5 kg balení. Nanášet
gumovou stěrkou nebo mechovým gumovým hladítkem.
Po dostatečném natažení malty do spáry vyčistit vlhkou
houbou. Po vyschnutí spárovací malty odstranit zbytky
malty na spárované ploše čistou vodou a vlhkou houbou.
Namíchané množství je nutno zpracovat do 30 minut od
namíchání.
Provozuschopnost zaspárovaných ploch je asi po 24 hod.

nářadí
Nádoba PE, míchací zařízení, gumová stěrka, mechové
gumové hladítko.

čištění
Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. 

 

vzorník barev pro spárovací tmel

weber.color perfect

2 – 20 mm
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Nejdůležitější vlastnosti
• pro šíři spáry 2 – 20 mm
• nová receptura
• třída CG2 W Ar 
• krémovitý efekt
• snížená nasákavost
• vysoce odolná
• odolná domácím čisticím prostředkům
• protiplísňová
• zvýšená odolnost proti oděru

Gumovým hladítkem se rozmíchaná malta na-

nese na celou plochu obkladu a zatlačí se do

spár. 

Po hrubém očištění suchou houbou se obklad
 dočistí flanelovým hadříkem.

Po zavadnutí se obklad očistí vlhkou houbou.

Po hrubém očištění vlhkou houbou se obklad

očistí houbou suchou.

  název                                                        spotřeba                              číslo výrobku
   weber.color perfect                             0,5 kg/m2                              WCP + č. barvy

použití
Keramické podlahové a stěnové obklady, obklady z přírodního
i umělého kamene v interiérech a exteriérech, na terasy
a balkony, v průmyslových halách, na vytápěné podkladní
vrstvy atd. Není vhodná u ploch, které se čistí tlakovým způ-
sobem a při působení agresivních roztoků (solí, kyselin atd.).

balení
V 5 kg PE obalech.

skladování
24 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, 
krytých skladech.

upozornění
Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 25 °C a při
očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se
vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu.
U dlaždic z přírodního kamene, kde nemáte jistotu, že tyto
nejsou náchylné k probarvení nebo jiným změnám je nutno
provézt zkoušku.
Jednotnou barevnost spáry v ploše bezpečně zajistí jen 
výrobek shodné šarže a dostatečně vyrzálé lepidlo.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však
zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe
a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro
ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na
obalech  výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci
s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané
ochranné pracovní pomůcky.

likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v plat-
ném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bez peč -
nostním listu  výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní
prostředí!

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

aplikace

345

306_359_LOD 2015  14.12.14  15:33  Stránka 345




