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Техническа карта 

 

 

weber.min Класик 
Минерална мазилка с мраморни зърна 

 
 

 Висока паропропускливост 

 Висока устойчивост и дълготрайност 

 Естествен натурален продукт 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Минерална мазилка с мраморни зърна за получаване на „драскана”  или „влачена“ 

повърхностна структура.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Благородна мазилка за крайно покритие върху минерални основи при външни и  

вътрешни условия. Използва се и като декоративно крайно покритие за 

топлоизолационната системата weber .therm Индивидуален стил. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА 

Да се полага при температура на въздуха между +5ºС и +25ºС . 

По време на работа мазилката да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.  

Прясно нанесената мазилка да се пази от замръзване в продължение на 24 часа след 

полагането и. 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 

1. Задължително разбъркайте няколко чувала наведнъж . 

2. Мазилката се полага с инструменти от неръждаема стомана или пластмаса. По 

време на измазването да се работи с еднакво гъст разтвор на мазилката. От това 

зависи равномерният цвят и еднаквата повърхностна структура.  

3. Дебелината на нанасяне се определя от големината на включените в мазилката 

зърна. Изпердашва се веднага след полагане. Драсканата структура се постига 

чрез кръгообразно движение на маламашката. Влачената структура дава 

възможност за различни декоративни завършвания освен класическото 

завършване в една посока.  

4. Една фасада трябва да се измаже в рамките на един работен ден, като целите 

плоски участъци трябва да се измазват без прекъсване. Подготвеният разтвор на 

мазилката трябва да се изразходва за около 1,5 часа. Към него не трябва да се 

добавят други добавки, както и замърсен материал.  

 

ОПАКОВКА :  

Книжни чували със защитно фолио 20 kg 

Палет 1200 kg.  

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ 

6 месеца  считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в 

закрити и сухи складови помещения.  
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ( при +23° с и относителна влажност 50 % ) 

 

 

 

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ 

В зависимост от едрината на зърното : 

 

Драскана структура 

Фина 1,0 мм 2,5 kg/м
2
 

Средно зърнеста 1,5 мм 3,0 kg/м
2
 

Едрозърнеста 2,0 мм 3,5 kg/м
2
 

 

Драскана структура 

Средно зърнеста 1,5 мм 2,5 kg/м
2
 

Едрозърнеста 2,0 мм 3,0 kg/м
2
 

 

ПРОДУКТ 

Стандарт  БДС EN 998-1 

Цвят  Бял  

Състав Цимент, фин пясък, специални добавки и 

пълнители 

Коефициент на дифузия на водни пари µ 5/20 

Дълготрайност (мразоустойчивост) Коефициент на водопропуксливост 

съгласно БДС EN 1062-3 ≤ 0.5 kg/m
2.
.h

0.5 

Коефициент на топлопорводност  λ 0.7 W/m.K 

Коефициент на съпротивление на 

паропреминаване ( µ ) 

8 

Коефициент на водопоглъщане 0.1 kg/м
2
 √h 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 Подходящи основи Грундирани с webrpas Грунд; шпакловки 

weber при топлоизолационни сиситеми 

webertherm; други минрални основи, 

които трябва да отговарят на 

установените стандарти за основи.  
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