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Monipuoliset ratkaisut

you care
* because
välitämme

kodin rakentamiseen

www.wepro.fi
www.e-weber.fi

Laadukkais ta
t uotteis ta kokonaisiin
Weber kivitaloihin
Weber tarjoaa Suomen laajimman valikoiman laadukkaita
ja testattuja tuotteita sekä rakenneratkaisuja. Ostat sitten
yksittäisen tuotteen, tai kokonaisen valmiiksi rakennetun
yksilöllisen Weber Kivitalon, voit olla varma että toimiminen
yhden maailman suurimmista rakennustuotevalmistajan
kanssa takaa onnistuneen lopputuloksen.
Weber on osa maailmanlaajuisesti toimivaa Saint-Gobain
konsernia, joka on palvellut asiakkaitaan luotettavasti jo
350 vuoden ajan. Palvelumme ja laadukkaat tuotteemme
takaavat tyytyväiset ja uskolliset asiakkaat. Tuotteemme
testataan Suomessa, jolloin ne sopivat täydellisesti
Suomen ilmastoon ja rakennustapaan.
Weberin tuotevalikoimaan kuuluvat vanhat tutut
kotimaiset tuotemerkkimme:
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Weberistä ja tämän esitteen ratkaisuista löytyy
lisätietoja sekä työvideoita internetsivuiltamme
osoitteesta www.e-weber.fi
Weber Kivitaloista löytyy lisätietoa osoitteesta
www.wepro.fi
Palvelemme ja neuvomme pienrakentajia myös
puhelimitse, numerossa 010 44 22 312.

RAKENNA KOTISI WEBERIN TUOTTEILLA
Tuotevalikoimaan kuuluvat Vetonit, Leca ja Kahi merkkituotteet.
yli 600 tuotetta.Meiltä saat laadukkaat ratkaisut. (Copywriter
pitää briiffata tekstihommaan, jos alkuperäiset tekstit muutetaan,
tämä teksti poimittu suoraan korjaus-pdf:stä)

Tervetuloa tutustumaan
Weberin kattaviin lattiaratkaisuihin. Lisätietoa
löydät verkkosivuiltamme
www.e-weber.fi
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1 KEVYTSORAHARKKOPERUSTUKSET,
HARKKOTALOT JA TUKIMUURIT
Puu- ja kivitalojen perustukset syntyvät
nopeasti ja helposti Leca® Lex perusharkoista. Mittatarkat Leca Lex perusharkot
ohutsaumamuurataan ilman pystysaumalaastia, mikä nopeuttaa rakentamista
ja pienentää laastin menekkiä.
Kestävien ja pitkäikäisten Weber Kivitalojen runkoon on tarjolla kaksi eristeharkkojärjestelmää. Markkinoiden parhaalla eristeharkkoratkaisulla voidaan
toteuttaa matalaenergia- tai passiivitalo (esimerkiksi Leca® Design LTH-420
harkkoseinä, U-arvo 0,12 W/m2K). Järjestelmään kuuluu kaikki rakenteeseen tarvittava, kuten: perus-, eriste- ja valueristeharkot, aukonylityspalkit, laastit, muurauskelkat, raudoitteet sekä tasoite- ja
rappausratkaisut.
Lujat, kestävät ja pinnoitettavat tukimuurit ja kiviaidat on helppo rakentaa
Leca Valuharkoista. Ympäripontatut ja
kevyet Leca Valuharkot ladotaan ilman
laastia paikalleen. Harkkojen ympäriponttaus nopeuttaa työtä, pienentää
tuentatarvetta ja takaa siistin loppu

Rakenna
ajatonta

kauneutta.
tuloksen. Raudoituksen ja betonivalun
jälkeen muuri pinnoitetaan Weberin
rappausratkaisulla haluttuun värisävyyn
ja pintastruktuuriin.
2 LECA® SORA
Maanvaraisen lattian alla tarvitaan lämmöneristeen lisäksi kerros, joka katkaisee veden nousun ylös maaperästä
lattiarakenteeseen. Tämä kerros on vaivatonta toteuttaa puhallettavalla Leca
Kapillaarikatkosoralla KS420KAP, joka
toimii samalla lattian lämmöneristeenä.
Ryömintätilaisissa perustuksissa Lecasorakerros maan päällä parantaa ryömintätilan kosteusteknistä toimivuutta. Pienissä korjauksissa ja täytöissä Leca-soraa
voidaan hankkia 50 l ja 1000 l säkeissä.

3 RUNGOT JA VÄLISEINÄT
Talon runko voidaan toteuttaa kohdan
1 mukaan Leca-eristeharkoista tai Kahi
Runkoponttijärjestelmällä. Kahi-järjes
telmällä voidaan toteuttaa tuulettuva
Kahi Facade julkisivu. Sillä saavutetaan
erinomainen ilmatiiveys ja ääneneris
tävyys ulkoseiniin.
Väliseinissä Kahi Runko- ja väliseinä
ponttijärjestelmillä saavutetaan luja,
tasainen, suora ja hyvin ääntä eristävä
väliseinä. Mittatarkat Kahi-harkot ohutsaumamuurataan 2 mm saumalla.
Leca EasyLex harkkoseinän etuina
ovat keveys ja asennusnopeus. Sekä
Kahi- että Leca-harkkoväliseinät ovat
kosteus- ja paloturvallisia, joten ne 
ovat ensisijainen valinta esimerkiksi
märkätilojen seiniin. Ne ovat elämättömiä ja iskunkestäviä rakenteita. Lecaja Kahi-harkkoseiniin voidaan kiinnittää
raskaitakin kuormia, joka mahdollistaa
myöhemmin tilojen helpon muunnel
tavuuden.
Yllä oleviin tuotteisiin kuuluu lisäksi
muurauslaastit, valmiit aukonylityspalkit,
sekä muurauskelkat laastin levitykseen.

4 KUIVABETONIT JA -LAASTIT,
KORJAUSLAASTIT, JUOTOS- JA
SAUMAUSBETONIT
Weber tarjoaa kattavan valikoima
kuivabetoneja ja -laasteja, betonin
korjauslaasteja, juotos- ja saumaus
betoneja sekä parvekelattiapinnoitteita.
Kuivatuotteilla on kätevää tehdä
pientalotyömaiden yleisimpiä valutöitä,
kuten esimerkiksi aitojen ja lipputankojen perustukset, portaat, palkkivalut ja
täyttövalut.
5 HORMIT JA TULISIJAT
Leca® hormit, sopivat monenlaisille
tulisijoille: takoille, uuneille, kiukaille,
kamiinoille ja saunan padoille.
Leca® hormit ovat kolmikerrosrakenteisia elementtihormeja. Ne muodostuvat korkealaatuisista tulen- ja haponkestävistä keraamisista hormiputkista,
kevytsorabetonista valmistetuista hormiharkoista ja niiden väliin asennettavasta mineraalivillaeristeestä. Hormit
ovat paloturvallisia sekä helppoja ja
nopeita rakentaa ja pinnoittaa.
Hormitarvikkeiden määrä ja materiaalikustannukset on helppo laskea

Weberin hormilaskurin avulla, joka
löytyy internet-sivuiltamme.
Weberin valikoima sisältää myös
tiilitulisijojen ja -hormien muurauksessa
tarvittavat laastit. Värillisillä rappaustuotteillamme saavutetaan kaunis ja
tasavärinen pinta tulisijaan (yli 200
perusvärisävyä).
6 MUURATUT JULKISIVUT
Tuulettuvalla ja rapattavalla Kahi Facade
järjestelmällä saavutetaan kestävä ja pitkäikäinen julkisivu vaikeimpiinkin ilmastoolosuhteisiin. Edistyksellisellä Kahi Facade
ulkoseinällä on markkinoiden ylivoimaisin
ääneneristävyys ja käyttöikä.
Kahi Facade harkoista ohutsaumamuurattu julkisivu rapataan Weberin
kaksikerrosrappauksella. Kuitupohjaiseen
laastiin ja SilcoPinnoitteeseen perustu
valla kaksikerrosrappauksella saadaan
luja, kestävä ja tasavärinen lopputulos
(yli 200 perusvärisävyä).
Muurauslaastivalikoimamme koostuu ohutsaumalaasteista, harmaista 
ja 18 värillisestä muurauslaastista, joita
on myös saatavana sekä tiivis- että
pakkasversioina.

7

RAPATUT JULKISIVUT

VarmaRappaus
Kivitalo pinnoitetaan varta vasten pientaloihin suunnittelulla Weber Varma
Rappauksella, jossa on huomioitu
Suomen haastavat ilmasto-olosuhteet.
Weber VarmaRappaus on toteutettu
kuituvahvistetulla Pientalolaastilla ja
PientaloPinnoitteella, jotka suojaavat
hyvin alustaa kastumiselta. Laasti sisältää kapillaarista vedenimeytymistä
vähentäviä aineita, jolloin sadevesi ei
kulkeudu helposti laastin läpi, ja rakenne
pysyy kuivana. PientaloPinnoitteen pintakerros on hydrofiilinen ja kuivattaa
nestemäisen veden pinnoitteen pinnalta,
joka vähentää levä ja homekasvuston
riskiä.
SerpoVent levyrappaus
Haluttaessa puutaloihin rapattu julkisivu,
se toteutetaan tuulettuvalla SerpoVent
levyrappauksella. Tuulettuva levyrappaus on pitkäikäinen ja kosteusteknisesti
varma ratkaisu. SerpoVent levyrappausjärjestelmä mahdollistaa myös lisälämmöneristämisen. Järjestelmä soveltuu
käytettäväksi niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.

SerpoVent levyrappauksessa kalsium
silikaattilevyt asennetaan runkojärjestelmän avulla rakenteeseen siten, että ilma
kiertää julkisivuseinän takana kuivattaen
rakenteeseen mahdollisesti kerääntynyttä kosteutta. Stabiili levypinta rapataan 410 Ohutrappauslaastilla ja pinnoitetaan likaa hylkivällä SilcoPinnoitteella,
josta löytyy yli 200 värisävyä.
8 SOKKELIN PINNOITUS
Sokkelit oikaistaan kuituvahvisteisilla
laasteilla ja pinnoitetaan omien mieltymysten mukaan. Helpoiten sokkeliin saa
värillisen pinnan weber.vetonit SokkeliMaalilla. Haluttaessa korostaa sokkelin
ilmettä pintastruktuurilla, pinnoitetaan
sokkeli SokkeliPinnoitteella joka voidaan
viimeistellä hiertämällä tai jättää ruiskupintaiseksi.
Perinteinen rouhepinnoitus on kestä
vä sokkelinpinnoitusmenetelmä, jolla on
vähäinen huoltotarve. Rouhepinnoitus
tehdään värillisen rouhepinnoituslaastin ja siihen yhteensopivan kivirouheen
avulla. weber.vetonit Kivipinnoite on
käyttövalmis kuluttajaystävällinen tuote,
joka levitetään suoraan purkista sokkeliin.
Näyttävää, värillistä pintaa syntyy nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Rapatt u talo
t unt uu het i
omalta.

Viimeis tellyn

lopput uloksen

takaa löytyvät
Kahi, Leca ja
Vetonit.

9 LATTIARATKAISUT
Omakotitalon lattioissa vaaditaan suoruutta ja kallistuksia, huoneen käyttötarkoituksesta riippuen. Weberin tuotteilla
on mahdollista tehdä ohutta tasaista
pintaa, paksuja täyttöjä tai kylpyhuoneen lattian kallistuksia. Valmistamme
tasoitteita niin betoni- kuin puualustallekin. Normaalisti kuivuvien tasoitteiden
lisäksi valikoimassamme on myös pikatasoitteita.
Lattiatasoitteiden lisäksi tarjottavanamme on useita lattiaratkaisuja, joista
mainittakoon:

COMFORT LÄMPÖLATTIA on täydellinen
lattiaratkaisu, jossa on yhdistetty sekä
lattialämmitys, että askeläänieristys.
CASA DESIGN LATTIASSA on valmis
lopullinen värillinen pinta. Valittavana
on 6 eri sävyä, joilla saadaan elävä ja
kulutuskestävä pinta. CASA-lattia soveltuu asuintilojen, kuten olohuoneiden,
makuuhuoneiden ja keittiöiden lopulliseksi lattiapinnaksi. Pinta tuntuu lämpimältä jalan alla ja se on likaa hylkivä.

10 SISÄSEINÄT JA -KATOT
Weberin valikoimasta löytyy tasoitteet
ja värilliset pinnoitteet sekä kuiviin että
kosteisiin / märkiin tiloihin.
Olipa kyseessä kipsilevyn saumaus
ja silotus, kerralla tehtävä, jopa 50 mm
paksu seinän oikaisu, seinän tasoitus,
värillinen rappaus tai valkoisen kattoruiskutuksen teko on Weberillä tarjottavana korkealuokkainen tuote sen tekoon.
Maalauksen tai tapetoinnin sijasta sisäseinät voidaan viimeistellä rappaamalla.
Viimeistelyyn soveltuu esimerkiksi valkoinen Antiikkilaasti, tai värilliset SilcoPinnoitteet..
11 VEDENERISTYS JA LAATOITUS
Laatoitus vaatii märkätiloissa alleen aina
kunnollisen vedeneristyksen. Weberiltä
löytyy testatut ja hyväksytyt vedeneristystuotteet ja -järjestelmät.
Voimme tarjota märkätilan rakentamiseen tuotteita aina pohjasta pintaan:
kiviaineiset Leca- ja Kahi-seinät, Litex
Märkätilalevyseinät, tasoitteet, veden
eristeet, laattojen kiinnitys- ja saumaus
laastit sekä silikonit. Kaikki samalta valmistajalta, jolloin järjestelmiemme tuotteet ovat tutkitusti ja varmennetusti
yhteensopivia.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
puhelin 010 44 22 00
www. e-weber.fi
Myynti
Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet

