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A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tüntették ki őket.
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Sokoldalú rendszer = sokoldalú  

wedi építőlemez
A tökéletes burkolólap-hor-
dozó falakhoz és padlóhoz 

wedi XXL építőlemez
Nagyformátumú kivitel pl. 
válaszfal-megoldásként

wedi Premium építőlemez
A sík rétegezésnek köszönhetően ideális
a legfinomabb febőburkolatokhoz

wedi Construct építőlemez
Hajlítható és rugalmas egyéni 
konstrukciók megvalósításához

wedi Fundo zuhanyzó elemek
Padlósíkba süllyesztett zuhanyzó 
elemek sokoldalú változatokban

wedi Bathboard
Kádburkolathoz 
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Építőlemez-megoldások
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   ság a fürdőszobában

wedi I-Board
Teljesen kész WC-falburkolat
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Tökéletes burkoló-
anyag hordozó valódi
többletértékekkel

Szilárd előnyök, amelyek
megtartják, amit ígértek

XPS hab, 100%-ig 
vízhatlan

A feldolgozásához 
kapcsolódó előnyök időt 
és pénzt takarítanak meg

AbP engedéllyel: A 
tömítés csupán a 

wedi 610-zel történik

Abszolút 
méretpontos

Rendkívül 
csekély önsúly

Biztonság a komp-
lett rendszer révén

Gombavédelem

Akár 50%-os 
feldolgozási idő 
megtakarítás

Nagy 
stabilitás

CO2 (GWP 1) 
habosított XPS

Energetikailag hő-
szigetelő

Több mint 28 
éves gyakorlati 
tapasztalat

Kg

28

Építőlemez-megoldások
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Adatok és tények

A következő oldalakon különféle alkalmazási lehető-
ségeket talál a különböző vastagságú wedi építőle-
mezekhez. 

Tulajdonságok:
• Tökéletes burkolólap-hordozó
• Hőszigetelés
• Víztaszító

Kivitel:
• Bármilyen hordozóra felerősíthető ragasztóval vagy dübelekkel
• Vágása vágóeszközzel vagy fűrésszel lehetséges

Méretek (H x SZ):
• 2600 x  600 mm +/- 1,5 mm
• 2500 x  900 mm +/- 1,5 mm
• 2500 x 1200 mm +/- 1,5 mm
• 1250 x  600 mm (4 und 6 mm Vastagság)

Vastagságok:
• 4 mm, 6 mm, 10 mm, 12,5 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 

50 mm, 80 mm
• A wedi építőlemezek „Styrofoam“ keményhabból készülnek 

extrudált polisztirénben, mindkét oldalon speciális habarcs 
bevonattal, üvegszálas szövet erősítéssel

A keményhab műszaki tulajdonságai: 
Égési tulajdonságok:
• Nach DIN 4102 (schwer entzündlich): B1

Megjegyzések:
• Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha Hammam építéséről,

vagy más speciális alkalmazásokról szeretne többet megtudni.
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Rögzítésre alkalmas felületek

Érdemes tudni :
A tömítés kérdéséhez részletes információkat találhat a wedi „Tömítés és elválasztás” című brosúrájában.

wedi rendszerelemek:

Ha régi, felújításra szoruló helyiségeket újítanak fel, akkor gyakran
felmerül a kérdés, hogy miként kell kezelni a régi falburkolatokat,
pl. félmagasságban csempézett falakat. A Wedi építőlemezek
egyszerű megoldásokat kínálnak erre. Leggyakrabban a 4, vagy 
6 mm-es vastagságú építőlemezeket alkalmazzák, mivel síkban
rádolgozhatók a régi burkolólapokra, és így egy tiszta, sík felület
keletkezik.

• wedi építőlemez  / Premium építőlemez

• Csemperagasztó

• wedi 610 ragasztó- és tömítőanyag

• wedi Tools Erősítő szalag 

öntapadó

• wedi Tools tömítőszalag

A feldolgozás előtt szükség sze-
rint végezzen alapozást az alap-
felületen, az üreges részeket
egyenlítse ki.

1

Az építőlemezek teljes felületére
vigyen fel csemperagasztót, és
állítsa be őket. Az átmenetet a
csempéhez wedi Tools erősítő
szalaggal kell ellátni.

A0 osztályú területen az illeszté-
seket és az áthatolásokat alter-
natívaként wedi Tools
tömítőszalaggal és csempera-
gasztóval lehet tömíteni.

3

4b

Vizes helyiségekben az illesztéseket wedi 610 ragasztó- és tömítő-
anyaggal lehet tömíteni. Ezt követően az illesztéseket még meg
kell erősíteni wedi Tools öntapadó erősítő szalaggal.

4a

Nem számit, hogy az építőle-
mezeket csak a régi csempék
felett alkalmazzuk, vagy …

5a

... teljes felületen, a végén a
burkolás, vagy a vakolás követ-
kezik. 

5b

Építőlemez-megoldások
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Ha a felújításra szoruló helyiségekben a régi aljzatok nem, vagy
csak részben hordképesek, akkor a feldolgozás során a wedi Tools
fémdübelek használatosak. A záró felületek, vagy elválasztó réte-
gek gyakran nem biztosítanak kellő tapadást az új felületi burkolat
számára. Ezen aljzatok hordképessé tétele többnyire nagyon körül-
ményes és drága megoldást jelentett. A wedi építőlemez a megfe-
lelő rendszerösszetevőkkel együtt egyszerű megoldást kínál.

wedi rendszerelemek:
• wedi építőlemez  / Premium építőlemez

• Csemperagasztó

• wedi 610 ragasztó- és tömítőanyag

• wedi Tools fém dübel

• wedi Tools tömítőszalag

• wedi Tools Erősítő szalag 

öntapadó

Rögzítésre alkalmatlan felületek

A feldolgozás előtt szükség sze-
rint végezzen alapozást az aljza-
ton, az üreges részeket
egyenlítse ki.

1

A (részleges) felületkiegyenlí-
tést fal- és padlójavító glettel
végezzük.

Az építőlemezek teljes felületére vigyen fel csemperagasztót, és ál-
lítsa be őket. A rögzítéshez üsse be a wedi Tools fém dübeleket. Épí-
tőlemezenként 8 wedi Tools fém dübelt használjon (5
db/négyzetméter). Az építőlemezek illesztéseire vigyen fel csempera-
gasztót, és helyezzen rá wedi Tools erősítő szalagot.

2 3a

A0 osztályú területen az illesztéseket és az áthatolásokat alternatí-
vaként wedi Tools tömítőszalaggal és csemperagasztóval lehet tö-
míteni.

3b

Ez után következhet a felületi
burkolat felhelyezése.

A dübel beütési mélysége hor-
dozó aljzaton minimum 35mm
legyen.

54

Érdemes tudni :
A tömítés kérdéséhez részletes információkat találhat a wedi „Tömítés és elválasztás” című brosúrájában.
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Rendkívül egyenetlen falak esetén a 20 mm vastagságú és ennél
vastagabb wedi építőlemezek kerülnek alkalmazásra. Teljesen
függetlenül attól, hogy a régi aljzatok milyen régiek és elaggottak
voltak, így olyan tiszta és sík falak alakíthatók ki, amelyek tartós
védelmet nyújtanak a nedvesség ellen, és szigetelik a helyiséget.
wedi rendszerelemek:

wedi rendszerelemek:
• wedi építőlemez  / Premium építőlemez

• wedi 240 Premium glett

• Csemperagasztó

• rugalmas középágyas habarcs, gyors

• wedi Tools tányéros dübel 

szigetelőlemezhez

• wedi 610 ragasztó- és 

tömítőanyag

• wedi Tools erősítő szalag 

öntapadó

• wedi Tools tömítőszalag

• wedi Tools fém dübel

Egyenetlen aljzatok

Szúrjon egy csavarhúzó segít-
ségével 8 (ill. négyzetméteren-
ként 5) lyukat a wedi
építőlemezbe.

1

Ezt követően vigyen fel a lyuk-
jelöléseknek megfelelően 
rugalmas középágyas habarcs-
pogácsákat.

A falra helyezett építőlemezt gu-
mikalapács segítségével enyhén
ütögesse meg, és igazítsa el. Ezt
követően egy 8-as fúróval fúrjon 
a falba a lemezen lévő lyukakon 
és a habarcspogácsákon keresztül.

2 3

Vizes helyiségekben az építőle-
mezek illesztéseire csemperagasz-
tót kell felvinni, és wedi Tools
erősítő szalagot felhelyezni. Ezt
követően a felületet a szokásos
módon lehet kialakítani.

5a

Helyezze a wedi Tools fém dü-
beleket a habarcspogácsákon
keresztül fúrt lyukakba, és csak
a habarcspogácsák megszilárdu-
lása után üsse be őket teljesen. 

4

6a

Für A0 osztályú területen az il-
lesztéseket és az áthatolásokat
alternatívaként wedi Tools tö-
mítőszalaggal és csempera-
gasztóval lehet tömíteni.

6b

A dübel beütési mélysége hor-
dozó aljzaton minimum 35 mm
legyen. 

5b

Az aljzat túlzott egyenetlen-
sége esetén megmaradt építő-
lemez darabokat lehet
kitöltésként használni.

Érdemes tudni :
A habarcspogácsák nem haladhatják meg a habarcs maximális rétegvastagságát.
A tömítés kérdéséhez részletes információkat találhat a wedi „Tömítés és elválasztás” című brosúrájában.

Építőlemez-megoldások
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A 12,5 mm vastagságú wedi építőlemez egy folyamatos átmene-
tet, és rendkívül ésszerű folytatást biztosító megoldást kínál vizes
helyiségek fröccsenő víznek, és nedvességnek kitett területein. A
hagyományos gipszkarton lemezekkel ellentétben a 12,5 mm-es
wedi építőlemez a wedi Tools tömítőszalaggal együtt minden to-
vábbi felületkezelés nélkül víz- és hőszigetelő, megelőzi a kelle-
metlenül hűvös falakat a zuhanyzóban, és csökkenti a
párakicsapódást.

wedi rendszerelemek:
• wedi építőlemez  / Premium építőlemez

• Csemperagasztó

• wedi Tools tányéros dübel 

szigetelőlemezhez

• wedi Tools erősítő szalag

A fal megtisztítását követően igazítsa síkba a wedi építőlemezt 
a gipszkartonlemezhez vízmérték segítségével.

Rögzítse a wedi építőlemezt a
wedi Tools tányéros dübellel és
facsavarokkal.

Az illesztéseket lássa el wedi
Tools erősítő szövettel.

2 3

Folyamatos átmenetek gipszkartonhoz

1

Ez után következik a burkolás
lapokkal, vagy a vakolat felvi-
tele. 

4
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Fa- és fémvázas falak
A wedi építőlemezek alkalmazásának sokfélesége számára a fa- és
fémvázas falak sem jelentenek akadályt. Ilyen esetekben tiszta bur-
kolólap-aljzat és egyben stabil szerkezet kialakításához legalább 20
mm vastagságú wedi építőlemezek kerülnek alkalmazásra. A wedi
építőlemez egyszerű és gyors felszereléséhez először egy fa- vagy
fémszerkezetet szerelnek függőlegesen és vízszintesen megfelelően
szintezve a hordképes aljzatra. A maximális tartótávolságnak nem
szabad nagyobbnak lennie 600 mm-nél. A tartótávolság 600-ról
300 mm-re történő csökkentése esetén 10 vagy 12,5 mm vastag-
ságú lemezek is alkalmazhatók.

wedi rendszerelemek:
• wedi építőlemez  / Premium építőlemez

• wedi XL építőlemez/XXL

• wedi Premium 240  fugázó massza 

• Csemperagasztó

• wedi 610 ragasztó- és tömítőanyag

• wedi Tools tányéros dübel 

szigetelőlemezhez

• wedi Tools Erősítő szalag 

öntapadó

• wedi Tools tömítőszalag

Rögzítse az építőlemezt fa-, vagy gyorsépítő csavarokkal és wedi
Tools tányéros dübelekkel a favázra...

1a

... vagy ragassza őket a fémvázra wedi 610 ragasztó- és tömítő-
anyaggal. 

1b

In Nassbereichen können die Stöße mit wedi 610 ragasztó- és tö-
mítőanyag abgedichtet werden. Anschließend müssen die Stöße
noch armiert werden mit wedi Tools Erősítő szalag öntapadó.

2a

A0 osztályú területen az illesz-
téseket és az áthatolásokat 
alternatívaként wedi Tools 
tömítőszalaggal és csempera-
gasztóval lehet tömíteni.

2b

Ez után következik a burkolás
lapokkal, vagy a vakolat felvi-
tele.

3

Érdemes tudni :
Gipszkartonlapokhoz történő alkalmazáshoz a wedi 12,5×62,5 cm-es építőlemezeit ajánljuk.
A tömítés kérdéséhez részletes információkat találhat a wedi „Tömítés és elválasztás” című brosúrájában.

Építőlemez-megoldások
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Kiegyenlítés és felfüggesztés

Szerelje fel az álmennyezet tar-
tórendszerét a nyers mennye-
zetre és állítsa be a kívánt
függesztési mélységet.

A megfelelő profilok felszere-
lése a már telepített tartószer-
kezetre.

Az építőlemez csavaros rögzítése wedi Tools tányéros dübellel. A
dübelek elhelyezése a fa- és fémvázas szerkezetekre vonatkozó
előírások szerint történik.

2 3a

Az építőlemezek illesztéseire 
helyezzen wedi Tools öntapadó
erősítő szalagot.

1

Alternatívaként az építőleme-
zeket wedi 610 ragasztó- és
tömítőanyaggal is fel lehet ra-
gasztani az álmennyezet tartó-
szerkezetére.

3b

A sokoldalú wedi építőlemez a falon és aljzaton történő felhasz-
nálás mellett mennyezetek kiegyenlítésére és álmennyezetek 
készítésére is alkalmas. Az álmennyezet függesztési mélysége a
szerelés során egyedileg beállítható. Ez az alkalmazás csak 
lakossági használatú helyiségekben megengedett.

4

wedi rendszerelemek:
• wedi építőlemez  / Premium építőlemez

• wedi Tools tányéros dübel 

szigetelőlemezhez

• wedi Tools fém dübel

• wedi Premium 240  fugázó massza 

• wedi 610 ragasztó- és 

tömítőanyag

• wedi Tools Erősítő szalag 

öntapadó
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Konstrukció
Beépített mosdó

Hogy a wedi építőlemez sokkal több, mint egyszerű burkolatkor-
dozó, legkésőbb akkor válik világossá, ha szemügyre vesszük az
egyedi konstrukciók kialakításának lehetőségeit. A 30, 40, 50, 60
és 80 mm vastagságú építőlemezek kiválóan

alkalmasak csempézhető fürdőszobai bútorok építésére. Legyen
szó akár mosdóasztalról, padokról, polcokról, vagy tároló alkalma-
tosságokról, a kreativitásnak semmi nem szab határt. A feldolgo-
zás mindemellett könnyű és egyszerű marad.

Vágja a wedi építőlemezt a kí-
vánt méretre a fürdőszobai
bútor egyedi konstrukciójához.

1

A méretre vágott építőlemeze-
ket ragassza össze wedi 610 
ragasztó- és tömítőanyaggal,
majd rögzítse őket csavarokkal
is.

2 3

Az építőlemezzel konstruált
bútor egyedi burkolása.

4

Építőlemez-megoldások

Az illesztésekre és élekre he-
lyezzen wedi Tools erősítő sza-
lagot csemperagasztó
segítségével, vagy használjon
wedi Tools öntapadó erősítő
szalagot.
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Íves felületek
a wedi Construct építőlemezekkel

Elővágott 30 mm-es építőlemez bármilyen burkolathoz való 
tökéletes íves felület kialakítására.

Két kivitelben kapható. Ugyanolyan 
elrendezésű bevágásokkal: 
• wedi Construct hosszú formátumú építőlemezek: 
• wedi Construct széles formátumú építőlemezek:

Méretek (H × SZ):
• 2500 x 600 x 20 mm
• 2500 x 600 x 30 mm
• 2500 x 600 x 50 mm
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Sík, cementszerű felület

Feldolgozás előtt az felületeket
tisztítsa meg, és készítse elő
mélyalapozóval, vagy tapadást
elősegítő alapozóval.

2

Amennyiben szükséges, a felü-
letkiegyenlítést fal-, vagy pad-
lókiegyenlítő masszával
végezzük el.

1

Száraz helyiségben csak wedi
Tools öntapadó erősítő szalagot
használjon és wedi 240 Premium
fugázó masszával simítsa el a 
felületet.

4b

Ez után következhet a burko-
lás, vagy vakolás, festés, tapé-
tázás, stb.

5

A Premium építőlemezek teljes
felületére vigyen fel C2, vagy
C2S csemperagasztót, és állítsa
be őket.

3 4a

építőlemez-illesztés

simítóél

wedi Tools erősítő szalag

wedi Premium építőlemez 

wedi 240 Premium fugázó massza

wedi rendszerelemek:

• wedi Premium építőlemez

• wedi Tools erősítő szalag

• wedi Premium 240  fugázó massza 

• wedi 610 ragasztó- és tömítőanyag

Átalakítás
Vakolás, tapétázás, festés a 
wedi Premium építőlemezzel

Alkalmazása száraz és vizes helyiségekben lehetséges

Méretek (H x SZ):
• 2500 x  900 x 12,5 mm
• 2500 x  900 x   20 mm
• 2500 x  900 x   30 mm
• 2500 x  900 x   50 mm

Építőlemez-megoldások

Vizes helyiségekben az illesztése-
ket tömítse wedi 610 ragasztó-
és tömítőanyaggal, és wedi Tools
öntapadó erősítő szalaggal. Ezt
követően wedi 240 fugázó
masszával simítsa el a felületet.
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Szépítés
a wedi Bathboard 
fürdőkád-burkolattal

... és még egy polc is!Ezen kívül segítségükkel szinte az összes fürdőkád- és zuhanyzó-burkolattal

kapcsolatos igény megvalósítható.

Illesztés pozicionálása.

1

Húzza meg a csavarokat.

3

A sarkokat erősítse meg
wedi erősítő szalaggal.

4

Vigyen fel egy csíkban szilikont
a külső szélre.

2

Ez a gyárilag szerelt szabályozócsavarokkal rendelkező, rekordidő alatt telepíthető elem több 
formátumban kapható:

Csupán egy vágóeszközre, és egy tubus szilikonra van szükség ahhoz, hogy a burkolatot helyesen
telepítse és beállítsa. Súlya mindössze 4,4 kg, és bármilyen szerviznyílással ellátható.

Zuhanyzó-burkolat:
• 1800 x 600 x 20 mm
• 2100 x 600 x 20 mm

Fürdőkád-burkolat:
• 900 x 200 x 20 mm
• 900 x 300 x 20 mm

Kád-hátfal:
• 760 x 600 x 20 mm
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Először a wedi szerelvénybur-
kolatot vágja késsel a megfe-
lelő méretre.

1

Ezt követően vágja ki szúrófű-
résszel a megfelelő nyílást a
működtető gomb számára.

2

A wedi Tools tányéros dübelt
gyorsépítő csavarokkal (rögzítő
anyag mellékelve) akkus csa-
varbehajtó segítségével rög-
zítse az előfal-szerkezeten.

3

A korábban méretre vágott
wedi I-Board csíkot most rög-
zítse felül, és az oldalakon
wedi 610 ragasztó- és tömítő-
anyaggal.

4

A szerelvényburkoló lemez csempézése a megerősítést követően
minden további előkezelés nélkül lehetséges. A fal és a padlóburko-
lat közti fugákat, ill. a falburkolat sarokfugáit rugalmas fugaként
kell kialakítani.

6

Az illesztéseket és csatlakozásokat lássa el wedi Tools erősítő szalaggal
a kereskedelemben kapható vékonyágyazatú habarcs alkalmazásával,
vagy wedi Tools öntapadó erősítő szalaggal. Fröccsenő víznek kitett te-
rületen az illesztéseket wedi Tools tömítőszalaggal, vagy wedi 610 ra-
gasztó- és tömítőanyaggal kell kivitelezni.

5

A wedi I-Board (1200 × 1245 × 20 mm) egy WC-előfalak burkolá-
sára szolgáló előkészített elem. 1200 mm-es szélességével köny-
nyen és szinte minden egyéni igényhez hozzáigazítható. Alacsony
súlya ellenére rendkívül stabil és terhelhető. Felszerelés után a sze-
relési burkolólap további előkezelés nélkül burkolható.

A wedi I-Board ragasztása wedi 610 ragasztó- és tömítőanyaggal szintén lehetséges.

A burkolólapok legkisebb mérete 10 × 10 cm.

Érdemes tudni :

wedi I-Board  – A tökéletes szerelvényburkolat

wedi rendszerelemek:
• wedi I-Board
• wedi 610 ragasztó- és 

tömítőanyag

• wedi Tools erősítő szalag

• wedi Tools tömítőszalag

• wedi Tools tányéros dübel 

Építőlemez-megoldások



A wedi építőlemez műszaki tulajdonságai

Éghetőség a DIN 4102-1 szerint (4mm lemezvastagság felett) B2

Hangtompítás mértéke DIN EN ISO 140-3 szerint (12,5 mm lemezvastagságnál) Rw,P 23 dB

Tűzveszélyességi osztály az EN 13501 szerint E

Hajlító igénybevétel a DIN 53293 alapján (a 10, 12,5, és 20 mm vastagság wedi építőlemezek esetében) 3900 kPa (középérték)

Tapadószilárdság 0,28 N/mm2

Súly: wedi (1250 × 600 × 4 mm) építőlemeztől a wedi XXL (2500 × 1200 × 50 mm) lemezig 2,7 Kg bis 13,8 Kg

Lineáris hőtágulási együttható 0,02 mm/mk

A wedi Premium építőlemez műszaki tulajdonságai

Éghetőség a DIN 4102-1 szerint (12,5 mm lemezvastagság felett) B2

Tűzveszélyességi osztály az EN 13501 szerint E
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A nyershab építőlemez-rendszerek műszaki tulajdonságai

Extrudált polisztirol hab XPS

Hosszú távú nyomófeszültség (50 év) < 2% zsugorodás az EN 1606 szerint 0,08 N/mm2

Nyomószilárdság / -feszültség 10% zsugorodásnál az EN 826 szerint 0,25 N/mm2

Hozzá tartozó rugalmassági modulus az EN 826 szerint 10 –18 N/mm2

Hővezető képesség az EN 13164 szerint 0,036 W/mK

Húzószilárdság az EN 1607 szerint 0,45 N/mm2

Nyírószilárdság az EN 12090 szerint 0,2 N/mm2

Csúsztató rugalmassági modulus az EN 12090 szerint 7 N/mm2

Nyers sűrűség az EN 1602 szerint 32 kg/m3

Vízgőz diffúziós ellenállási tényező (µ) az EN 12086 szerint 100

Vízfelvétel tartós vízbemerítésnél az EN 12087 szerint ≤ 1,5 Vol.-%

Hajszálcsövesség 0

Lineáris hőtágulási együttható 0,07 mm/mK

Hőmérséklethatárok -50 / +75 °C

Éghetőség a DIN 4102 szerint B1

Hajtóanyag széndioxid GWP érték 1
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wedi építőlemez

Megnevezés Hossz x Szélesség x Vastagság Csom. egység / raklap Rendelési szám

wedi építőlemez 1250 x 600 x 4 mm 136 lemez = 102 m2 01-00-00/004

wedi építőlemez 1250 x 600 x 6 mm 136 lemez = 102 m2 01-00-00/006

wedi építőlemez 1250 x 600 x 10 mm 100 lemez = 75 m2 01-07-00/010

wedi építőlemez 2500 x 600 x 10 mm 50 lemez = 75 m2 01-00-00/010

wedi építőlemez 2500 x 600 x 12,5 mm 50 lemez = 75 m2 01-00-00/112

wedi építőlemez 2500 x 625 x 12,5 mm 50 lemez = 78,13 m2 01-00-00/012

wedi építőlemez 2500 x 600 x 20 mm 50 lemez = 75 m2 01-00-00/020

wedi építőlemez 2500 x 600 x 30 mm 36 lemez = 54 m2 01-00-00/030

wedi építőlemez 2500 x 600 x 40 mm 36 lemez = 54 m2 01-00-00/040

wedi építőlemez 2500 x 600 x 50 mm 24 lemez = 36 m2 01-00-00/050

wedi építőlemez 2500 x 600 x 60 mm 24 lemez = 36 m2 01-07-10/060

wedi építőlemez 2500 x 600 x 80 mm 20 lemez = 30 m2 01-07-10/080

wedi építőlemez 2500 x 600 x 100 mm 20 lemez = 30 m2 01-07-10/199

wedi építőlemez 2600 x 600 x 10 mm 50 lemez = 78 m2 01-00-00/610

wedi építőlemez 2600 x 600 x 20 mm 50 lemez = 78 m2 01-00-00/620

wedi építőlemez 2600 x 600 x 30 mm 36 lemez = 56,16 m2 01-00-00/630

wedi építőlemez 2600 x 600 x 40 mm 36 lemez = 56,16 m2 01-00-00/640

wedi építőlemez 2600 x 600 x 50 mm 24 lemez = 37,44 m2 01-00-00/650

wedi XL és XXL építőlemez

Megnevezés Hossz x Szélesség x Vastagság Csom. egység / raklap Rendelési szám

wedi XL építőlemez 2500 x  900 x 12,5 mm 26 lemez = 58,5 m2 01-00-00/912

wedi XL építőlemez 2500 x  900 x 20 mm 26 lemez = 58,5 m2 01-00-00/920

wedi XL építőlemez 2500 x  900 x 30 mm 18 lemez = 40,5 m2 01-00-00/930

wedi XL építőlemez 2500 x  900 x 50 mm 12 lemez = 27 m2 01-00-00/950

wedi XXL építőlemez 2600 x 1200 x 12,5 mm 26 lemez = 81,12 m2 01-00-01/612

wedi XXL építőlemez 2500 x 1200 x 20 mm 26 lemez = 78 m2 01-00-01/220

wedi XXL építőlemez 2500 x 1200 x 30 mm 18 lemez = 54 m2 01-00-01/230

wedi XXL építőlemez 2500 x 1200 x 50 mm 12 lemez = 36 m2 01-00-01/250

wedi Premium építőlemez

Megnevezés Hossz x Szélesség x Vastagság Csom. egység / raklap Rendelési szám

wedi Premium építőlemez 2600 x  600 x 12,5 mm 50 lemez = 78 m2 02-00-00/012

wedi Premium építőlemez 2600 x  600 x 20 mm 50 lemez = 78 m2 02-00-00/020

wedi Premium építőlemez 2600 x  600 x 25 mm 50 lemez = 78 m2 02-00-00/025

wedi Premium építőlemez 2600 x  600 x 30 mm 36 lemez = 56,16 m2 02-00-00/030

wedi Premium építőlemez 2600 x  600 x 50 mm 24 lemez = 37,44 m2 02-00-00/050

Építőlemez-megoldások



21

Sokoldalú dizájn,
funkció, és formá-
tum

% Tökéletesen egyenlete-
sen előkészített lejtés

Különösen stabil 
felületkiképzés

Egyedi kivitelben is, 
bármikor

Rendkívül csekély
önsúly

Akadálymentes, és
kerekesszékkel 
terhelhető

Magasságbeállítás kü-
lönböző vastagságú
burkolólapokhoz

Kg

Egyszerűen tisztítható
lefolyó

Egyedileg alakítható
garanciavesztés nélkül

AbP engedéllyel 
rendelkező rendszer

Alapos okból, 

okos alapon.

Habbal együtt 100% 
vízzáró rendszer

Magas rendszerbiztonság
gyártói garanciával

Az alkalmazásához kapcso-
lódó előnyök időt és 

pénzt takarítanak meg

padlósíkba süllyesztett zuhanyzók
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Készítsen mélyedést a meg-
lévő, vagy új esztrichbe.

Töltse ki a mélyedést kötött ki-
egyenlítő anyaggal vagy föld-
nedves eszrichhel, tömörítse le
alaposan és a megfelelő ma-
gasságban húzza simára.

Helyezze az O-gyűrűt felülről a
műanyag keret hornyába, és
tekerje be a zuhanytálca csava-
ros szelepét a tömítőbetéttel.

Vigyen fel csemperagasztót a
zuhanyzóelem teljes alsó felü-
letére. 

Helyezze a zuhanyzóelemet
padlósíkban a mélyedésbe. A
padlóelemet az építőlemez
élekkel együtt ragassza le és
tömítse wedi 610 ragasztó- és
tömítőanyaggal.

Az átmeneteket tömítse a
Fundo tömítő készlettel és a
határos esztrich felületeket ru-
galmas habarccsal. Alternatív
tömítésként a wedi Subliner
Dry használható.

1 2 3 4

5 6

Hozza a wedi lefolyókeretet
csemperagasztóval a burkoló-
lap felső peremének magassá-
gára.

7

Burkolja le lapokkal az elemet.
Helyezze be a zuhanyzóbetétet
és a bűzelzárót. Helyezze be a
nemesacél rostélyt. A szifon
tisztítása bármikor lehetséges. 

8

Fektetés esztrich aljzatokra
A wedi Fundo padlóelemek megbízható és gazdaságos megoldást
kínálnak a vízzáró és padlósíkba süllyesztett zuhanyzókra. A padló-
elemek tömített padlólefolyóval, kiegészítő vízzáró réteggel és
adott lejtéssel rendelkeznek, így lényegesen kevesebb munkát igé-
nyelnek építkezés során, sok időt takarítva meg a munkát végzők
számára. Az alábbiakban bemutatjuk a padlólapok szerelését víz-
szintes sorrendben.

wedi rendszerelemek:
• Fundo padlóelemek

• Fundo lefolyó / lefolyóburkolat

• univerzális csemperagasztó

• Rugalmas szigetelő habarcsok

• wedi 610 ragasztó- és tömítőanyag

• Fundo tömítőkészlet

padlósíkba süllyesztett zuhanyzók
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1 2 3

4 5 6

Fundo Plano
A világ leglaposabb 
wedi zuhanyzója
A wedi Fundo Plano a piacon kapható legalacsonyabb komplett
rendszer padlósíkba süllyesztet zuhanyzókhoz. A gyárilag integrált
lefolyóval a teljes rendszer csupán 65 mm magas. Felújítások során,
pl. régi építésű házaknál is, ahol minden milliméter számít, ez az in-
nováció abszolút verhetetlen. A termék mindemellett természete-
sen a több mint 27 éve bevált wedi termékek minden előnyével is
rendelkezik, a garantáltan 100%-os vízzáróságtól a sokoldalú, és
könnyen megvalósítható alkalmazásig. A felújítás tökéletessége.

csak 65 mm
teljes szerkezeti magasság
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Fundo Riolito :
• 900 x 800 x 50 mm
• 1200 x 800 x 50 mm
• 1200 x 900 x 50 mm
• 900 x 1000 x 50 mm
• 1200 x 1000 x 50 mm
• 900 x 1200 x 50 mm
• 900 x 900 x 50 mm
• 1200 x 1200 x 50 mm

Fundo Riofino :
• 900 x 900 x 50 mm
• 1000 x 1000 x 50 mm
• 1200 x 1200 x 50 mm
• 1200 x 900 x 50 mm
• 1800 x 900 x 50 mm

Fundo Riolito oldalt integrált lefolyócsatornával. Fundo Riolito központi lefolyócsatornával

Ez a profil különösen alkal-
mas a Fundo Riolito ré-
zsűkhöz (a jobbos, és a
balos modell egyaránt)

Jó tudni:

balos modell

jobbos modell

függőleges vagy vízszintes lefolyó

Fundo Riolito /Riofino
egyenes lefolyóval

3 választható zárókapocs

padlósíkba süllyesztett zuhanyzók
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Mindkét oldalán használható burkolat

Fundo Riolito Discreto
A vonzó fali lefolyó 
elsőosztályú dizájnnal

A wedi Fundo Riolito Discreto időtlen dizájnról és egészen új kialakítási lehetőségekről gondoskodik.
A teljesen újszerű elem szó szerint felteszi a koronát a bevált Riolito-ra. Egyszerű felhelyezhető elem-
ként ez az okos innováció vonzó megjelenésű fali lefolyót teremt. Ráadásul a felhelyezhető elem min-
den irányban bővíthető. Legyen szó akár ülőfelületről, polcról, vagy komplett bélésfalról, a kialakításra
vonatkozó ötleteknek ezzel a rendszerelemmel semmi nem szab határt. A dizájn tökéletessége.

100%-ban vízzáró komplett rendszer

Rendkívül könnyen tisztítható

Tökéletes lejtés

Fundo Riolito

Egyedi
burkolási lehetőségek

a wedi 
építőlemezekkel

Fundo Riolito Discreto

Bővítés a
wedi építőlemezekkel 

lehetséges
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wedi Fundo Riolito |  nemesacél lefolyóburkolat

Megnevezés Hossz x Szélesség x Vastagság Csom. egység Rendelési szám

wedi Fundo Riolito standard lefolyóburkolat, 

1,5 mm vastag nemesacél, szálcsiszolt 700 x 40 x 18 mm 1 darab 67-67-97/012

wedi Fundo Riolito standard lefolyóburkolat, 

1,5 mm vastag nemesacél, szálcsiszolt 800 x 40 x 18 mm 1 darab 67-67-97/011

wedi Fundo Riolito standard lefolyóburkolat, 

1,5 mm vastag nemesacél, szálcsiszolt 900 x 40 x 18 mm 1 darab 67-67-97/010

wedi Fundo Riolito standard lefolyóburkolat, 

1,5 mm vastag nemesacél, szálcsiszolt 1100 x 40 x 18 mm 1 darab 67-67-97/009

wedi Fundo Riolito exkluzív 

lefolyóburkolat, 1,5 mm vastag nemesacél, 3 mm-es 

kiegészítő nemesacél lemezzel, szálcsiszolt kivitel 700 x 40 x 21 mm 1 darab 67-67-97/005

wedi Fundo Riolito exkluzív 

lefolyóburkolat, 1,5 mm vastag nemesacél, 3 mm-es 

kiegészítő nemesacél lemezzel, szálcsiszolt kivitel 800 x 40 x 21 mm 1 darab 67-67-97/006

wedi Fundo Riolito exkluzív 

lefolyóburkolat, 1,5 mm vastag nemesacél, 3 mm-es 

kiegészítő nemesacél lemezzel, szálcsiszolt kivitel 900 x 40 x 21 mm 1 darab 67-67-97/007

wedi Fundo Riolito exkluzív 

lefolyóburkolat, 1,5 mm vastag nemesacél, 3 mm-es 

kiegészítő nemesacél lemezzel, szálcsiszolt kivitel 1100 x 40 x 21 mm 1 darab 67-67-97/008

wedi Fundo Riolito burkolható nemesacél lefolyóburkolat 700 x 40 x 18 mm 1 darab 67-67-97/015

wedi Fundo Riolito burkolható nemesacél lefolyóburkolat 800 x 40 x 18 mm 1 darab 67-67-97/016

wedi Fundo Riolito burkolható nemesacél lefolyóburkolat 900 x 40 x 18 mm 1 darab 67-67-97/017

wedi Fundo Riolito burkolható nemesacél lefolyóburkolat 1100 x 40 x 18 mm 1 darab 67-67-97/018

wedi Fundo Riofino |  nemesacél lefolyóburkolat

Megnevezés Hossz x Szélesség x Vastagság Csom. egység Rendelési szám

wedi Fundo Riofino standard 

lefolyóburkolat, 1,5 mm vastag nemesacél, szálcsiszolt kivitel 300 x 40 x 18 mm 1 darab 67-67-97/013

wedi Fundo Riofino exkluzív 

lefolyóburkolat, 1,5 mm vastag nemesacél, 

3 mm-es kiegészítő nemesacél lemezzel, szálcsiszolt kivitel 300 x 40 x 21 mm 1 darab 67-67-97/004

wedi Fundo Riofino burkolható 

nemesacél lefolyóburkolat 300 x 40 x 18 mm 1 darab 67-67-97/014

Csavarkészletek wedi Fundo Riolito / Riofino 
Megnevezés Csom. egység Rendelési szám

15 mm-es csavarkészlet

Standard lefolyófedélhez, 0 – 10,5 mm felépítési magasság eléréséhez 2 csavar 07-37-67/001

19 mm-es csavarkészlet

Exkluzív lefolyófedélhez, 7,5 – 17,5 mm felépítési magasság eléréséhez

Burkolható lefolyófedélhez, 11-24 mm felépítési magasság eléréséhez 2 csavar 07-37-67/002

padlósíkba süllyesztett zuhanyzók
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wedi Fundo függőleges lefolyó

Megnevezés Csom. egység Rendelési szám

wedi Fundo függőleges lefolyó, DN 50 1 darab 07-37-89/000

wedi Fundo függőleges lefolyó, DN 50, kerek lefolyófedéllel 1 darab 07-37-72/000

wedi Fundo függőleges lefolyó, DN 50, tűzgátlóval 1 darab 07-37-49/002

wedi Fundo függőleges lefolyó, DN 70 1 darab 07-37-89/070

wedi Fundo vízszintes lefolyó

Megnevezés Csom. egység Rendelési szám

wedi Fundo vízszintes lefolyó, DN 50 1 darab 07-37-90/000

wedi Fundo vízszintes lefolyó, DN 50, kerek lefolyófedéllel 1 darab 07-37-73/001

wedi Fundo Mini Max lefolyó

Megnevezés Csom. egység Rendelési szám

wedi Fundo Mini Max extra lapos lefolyó, DN 40 1 darab 07-37-90/001

wedi Fundo Primo |  padlóelem

Megnevezés Hossz x Szélesség x Vastagság Csom. egység / raklap Rendelési szám

wedi Fundo Primo, négyzetes padlóelem, lefolyó középen 900 x  900 x 40 mm 10 darab 07-37-35/170

wedi Fundo Primo, négyzetes padlóelem, lefolyó középen 1000 x 1000 x 40 mm 10 darab 07-37-35/131

wedi Fundo Primo, négyzetes padlóelem, lefolyó középen 1200 x 1200 x 40 mm 10 darab 07-37-35/171

wedi Fundo Primo, négyzetes padlóelem, lefolyó középen 1500 x 1500 x 40 mm 10 darab 07-37-35/175

wedi Fundo Primo, négyzetes padlóelem, decentrális lefolyó 900 x  900 x 40 mm 10 darab 07-37-36/170

wedi Fundo Primo, négyzetes padlóelem, decentrális lefolyó 1000 x 1000 x 40 mm 10 darab 07-37-35/531

wedi Fundo Primo, négyzetes padlóelem, decentrális lefolyó 1200 x 1200 x 40 mm 10 darab 07-37-36/171

wedi Fundo Primo, négyzetes padlóelem, decentrális lefolyó 1500 x 1500 x 40 mm 10 darab 07-37-36/175

wedi Fundo Primo, derékszögű padlóelem, lefolyó középen 900 x  750 x 40 mm 10 darab 07-37-35/176

wedi Fundo Primo, derékszögű padlóelem, lefolyó középen 1200 x  900 x 40 mm 10 darab 07-37-35/174

wedi Fundo Primo, derékszögű padlóelem, lefolyó középen 1400 x  900 x 40 mm 10 darab 07-37-35/196

wedi Fundo Primo, derékszögű padlóelem, lefolyó középen 1500 x  900 x 40 mm 10 darab 07-37-36/120

wedi Fundo Primo, derékszögű padlóelem, lefolyó középen 1800 x  900 x 40 mm 10 darab 07-37-35/580

wedi Fundo Primo, derékszögű padlóelem, lefolyó középen 1400 x 1000 x 40 mm 10 darab 07-37-35/198

wedi Fundo Primo, derékszögű padlóelem, lefolyó középen 1500 x 1000 x 40 mm 10 darab 07-37-36/121

wedi Fundo Primo, derékszögű padlóelem, decentrális lefolyó 1200 x  900 x 40 mm 10 darab 07-37-36/174

wedi Fundo Primo, derékszögű padlóelem, decentrális lefolyó 1800 x  900 x 40 mm 10 darab 07-37-35/180

Minden Fundo padlóelemnél csak Fundo-hoz való wedi lefolyórendszerek alkalmazhatók.
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wedi Fundo Plano |  padlóelemÚJ

Megnevezés Hossz x Szélesség x Vastagság Csom. egység / raklap Rendelési szám

wedi Fundo Plano, padlóelem, 

komplett rendszer lefolyótechnikával, lefolyó középen 900 x  900 x 65 mm 10 darab 07-37-35/600

wedi Fundo Plano, padlóelem, 

komplett rendszer lefolyótechnikával, lefolyó középen 1000 x 1000 x 65 mm 10 darab 07-37-35/601

wedi Fundo Plano, padlóelem, 

komplett rendszer lefolyótechnikával, lefolyó középen 1200 x 1200 x 65 mm 10 darab 07-37-35/602

wedi Fundo Plano, padlóelem, 

komplett rendszer lefolyótechnikával, lefolyó középen 1200 x  900 x 65 mm 10 darab 07-37-35/603

wedi Fundo Riofino |  padlóelem vonalas vízelvezetéssel

Megnevezés Hossz x Szélesség x Vastagság Rinnenlänge Rendelési szám

wedi Fundo Riofino, padlóelem középső csatornalefolyóval, négyzetes 900 x  900 x 50 mm 300 mm 07-37-34/170

wedi Fundo Riofino, padlóelem középső csatornalefolyóval, négyzetes 1000 x 1000 x 50 mm 300 mm 07-37-34/131

wedi Fundo Riofino, padlóelem középső csatornalefolyóval, négyzetes 1200 x 1200 x 50 mm 300 mm 07-37-34/171

wedi Fundo Riofino, padlóelem középső csatornalefolyóval, derékszögű 1200 x  900 x 50 mm 300 mm 07-37-34/174

wedi Fundo Riofino, padlóelem középső csatornalefolyóval, derékszögű 1800 x  900 x 50 mm 300 mm 07-37-34/580

wedi Fundo Riolito / Riofino lefolyó

Megnevezés Csom. egység Rendelési szám

wedi Fundo Riolito / Riofino, függőleges lefolyó, DN 50 1 darab 07-37-89/013

wedi Fundo Riolito / Riofino, függőleges lefolyó, DN 50 tűzgátlóval 1 darab 07-37-89/012

wedi Fundo Riolito / Riofino, vízszintes lefolyó, DN 50 1 darab 07-37-90/004

wedi Fundo Riolito / Riofino  Mini Max |  lefolyóÚJ

Megnevezés Csom. egység Rendelési szám

wedi Fundo Riolito / Riofino Mini Max, extra lapos lefolyó, DN 40 1 darab 07-37-90/006

wedi Fundo tömítőkészlet

Megnevezés Csom. egység Rendelési szám

wedi Fundo tömítőkészlet 1 vödör 07-37-96/000

A fedelet és a lefolyót külön kell megrendelni.

padlósíkba süllyesztett zuhanyzók
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wedi Fundo Riolito  Discreto |  toldóelem Fundo Riolito-hozÚJ

Megnevezés Hossz x Szélesség x Vastagság Csom. egység Rendelési szám

wedi Fundo Riolito Discreto, toldóelem Fundo Riolito-hoz 800 x 180 x 76 mm  1 darab 07-37-38/200

wedi Fundo Riolito Discreto, toldóelem Fundo Riolito-hoz 900 x 180 x 76 mm  1 darab 07-37-38/201

wedi Fundo Riolito Discreto, toldóelem Fundo Riolito-hoz 1000 x 180 x 76 mm  1 darab 07-37-38/202

wedi Fundo Riolito |  padlóelem vonalas vízelvezetéssel

Megnevezés méret: H × SZ × M folyóka hossza Rendelési szám

wedi Fundo Riolito, padlóelem oldalt integrált csatornalefolyóval, derékszögű 900 x  800 x 50 mm 700 mm  07-37-34/357

wedi Fundo Riolito, padlóelem oldalt integrált csatornalefolyóval, derékszögű 1200 x  800 x 50 mm 700 mm  07-37-34/351

wedi Fundo Riolito, padlóelem oldalt integrált csatornalefolyóval, derékszögű 1200 x  900 x 50 mm 800 mm  07-37-34/356

wedi Fundo Riolito, padlóelem oldalt integrált csatornalefolyóval, derékszögű 900 x 1000 x 50 mm 900 mm  07-37-34/350

wedi Fundo Riolito, padlóelem oldalt integrált csatornalefolyóval, derékszögű 1200 x 1000 x 50 mm 900 mm  07-37-34/352

wedi Fundo Riolito, padlóelem oldalt integrált csatornalefolyóval, derékszögű 900 x 1200 x 50 mm 1100 mm 07-37-34/353

wedi Fundo Riolito, padlóelem oldalt integrált csatornalefolyóval, négyzetes 900 x  900 x 50 mm 800 mm  07-37-34/354

wedi Fundo Riolito, padlóelem oldalt integrált csatornalefolyóval, négyzetes 1200 x 1200 x 50 mm 1100 mm 07-37-34/355

A fedelet és a lefolyót külön kell megrendelni.

A ,  és számok a megfelelő kombinációs változatokat jelölik a Fundo Riolito Discreto-val.

Az összes Fundo padlóelemnél csak a wedi Fundo-hoz gyártott lefolyórendszerei használhatók.

A Fundo Riolito Discreto-t speciálisan a Fundo Riolito padlóelemhez tervezték.

A ,  és számok a Fundo Riolito Riolito-val lehetséges megfelelő kombinációs változatokat jelölik.
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Általános termékleírás

Repedésáthidaló elválasztó fólia stabil szöveterősítéssel, amely
kétoldali speciális flízkasírozással optimális kötődést biztosít bur-
kolatlerakó anyagokhoz.

Alkalmazási területek

A wedi Subliner Flex a kerámia csempék, lapok, ill. természetes
kőburkolatok, és a beltéri aljzatok elválasztására, ill. a köztük lévő
feszültség csökkentésére szolgál. Nagyfokú repedésáthidalást biz-
tosít mindenekelőtt alacsony felépítési magasságú területek felújí-
tásánál. Minden hordképes aljzaton és vegyes aljzaton, pl.
betonon, cement-, anhidrit-, és öntött aszfaltpadlón, tapadóké-
pes régi parkettaburkolaton, cement-, mész-cement-, és gipszva-
kolaton.

Az aljzattal szemben támasztott 
követelmények

• Az aljzatoknak szilárdnak, hordképesnek és sík felületűnek 
kell lenniük.

• A felületeknek por- és koszmentesnek, szemcsés részecskéktől és
leválasztó anyagoktól (pl. olaj, viasz, lakk és festék) mentesnek
kell lennie.

• A hajópadló burkolatoknak szilárdnak és stabilnak kell lenniük,
és nem szabad meghajolniuk. A laza, vagy rugózó deszkákat
csavarral rögzíteni kell. Ügyelni kell az adott fafajta megenge-
dett egyensúlyi nedvességtartalmára. A fadeszkák régi festékré-
tegeit le kell csiszolni. A fugákat és a lyukakat le kell zárni.

• A nedvszívó, ásványi aljzatokat alapozni kell. A sima, vagy nem
nedvszívó aljzatokat, amelyek nem kerülnek eltávolításra, szin-
tén alapozni kell.

• Fűtött esztrichen történő alkalmazásnál figyelembe kell venni a
fűtött padlószerkezetek burkolataira vonatkozó aktuális ZDB-
adatlapokat.

• A betonnak és könnyűbetonnak legalább 3 hónaposnak 
kell lennie.

• A maradék-nedvességtartalom nem lépheti át az alábbi értékeket: 
Cementesztrichek*: 3,5 %
Kálciumszulfát esztrichek: 0,5 %
Fűtött kálicumszufát esztrichek: 0,3 %
Gipszkötésű vakolatok: 1,0 %
(Mérés CM készülékkel)

* Biztosítani kell a sík felületet, domború aljzatra nem rakható le.

• Az öntött aszfalt esztricheket teljes felületen homokkal kell le-
szórni, keménységük legalább IC10, IC15 legyen az EN 13813
szabvány szerint.

Terméktulajdonságok

• Feszültségcsökkentő alátét kerámia-, és természetes 
kőburkolatokhoz

• Rugalmas és repedésáthidaló
• Nagy szakítószilárdság
• Közvetlen terhelésleadás az aljzatra
• Alkáliálló
• Öregedésálló
• Rothadásmentes
• Könnyű feldolgozás
• Rövid beépítési idő
• Melegvizes padlófűtés felett alkalmazható
• Elektromos padlófűtés alatt alkalmazható
• Csekély felépítési magasság
• Nagyfokú tapadás wedi lerakó anyagokhoz

wedi Subliner Flex | elválasztó fólia

Lerakó rendszerek
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wedi rendszerelemek:
• wedi Subliner Dry
• Csemperagasztó

• tömítőmasszák

• wedi Tools tömítőszalag

Terítse le a wedi Subliner Dry
fóliát, és késsel, vagy ollóval
vágja méretre.

Az előkészített aljzatra hordjon
fel wedi vékonyágyazatú habar-
csot 4, vagy 6 mm-es fogazatú
simítóval.

Helyezze rá a wedi Subliner
Dry-t a feliratos oldalával fel-
felé, és egy gumihengerrel
vagy fa deszkával nyomja le.

A fólia illesztéseinél 5-10 cm-es
átfedésre van szükség. Az átfe-
dések felületére cementes tö-
mítőmasszát kell felhordani.

2 3 4

Szigetelés

Helyezze el a második fóliát, és
az átfedést simítóval, vagy gu-
mihengerrel nyomja le.

A sarokfugákat és padlócsatla-
kozásokat tömítse wedi tömí-
tőszalaggal és cementes
tömítőmasszával.

A síkágyazatú habarcs megszi-
lárdulása után a burkolat lerak-
ható. A lerakás illesztéstől
illesztésig is lehetséges, ez
esetben wedi Tools tömítősza-
laggal, valamint tömítőmasszá-
val kell tömíteni.

6 7

1

5

A wedi Subliner Dry egy vékony rétegű, repedésáthidaló szigetelő
fólia, amely kétoldali speciális flíz kasírozásának köszönhetően op-
timális kötődést biztosít a burkolatrögzítő anyagokhoz, és folya-
matosan garantálja a minimális rétegvastagságot. Kiválóan
alkalmas gyors szigetelésre határidős építkezéseknél kerámia
csempék és lapok, ill. természetes kőburkolatok esetén beltéri
fali- és padlófelületeken. A minimális rétegvastagság folyamato-
san garantált.
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Tömítés és feszültség-elválasztás

wedi rendszerelemek:

7

Terítse le a wedi Subliner Dry &
Flex fóliát és késsel, vagy ollóval
vágja méretre.

Helyezze rá a wedi Subliner
Dry & Flex-et a feliratos oldalá-
val felfelé, és egy gumihenger-
rel vagy fa deszkával nyomja le.

Távolítsa el a kifolyó habarcsot
és a légzárványokat. Kerülje el
a keresztfugákat.

2 3 41

5 6

A wedi Subliner Dry & Flex szigetelő és elválasztó egyben. Rugal-
mas, repedésáthidaló szigetelő, és elválasztó fólia, amely kétoldali
speciális flízkasírozással optimális kötődést biztosít burkolatlerakó
anyagokhoz, valamint kiválóan alkalmas gyors szigetelésre határ-
idős építkezéseknél kerámia csempék és lapok, ill. természetes kő-
burkolatok esetén beltéri fali- és padlófelületeken. A speciális fólia
jobb feszültségkiegyenlítést biztosít hirtelen hőmérsékletváltozás
esetén.

• wedi Subliner Dry & Flex
• Csemperagasztó

• tömítőmasszák

• wedi Tools tömítőszalag

A vékonyágyazatú habarcs
megszilárdulása után a burko-
lat lerakható. 

Az előkészített aljzatra hordjon
fel vékonyágyazatú habarcsot
4, vagy 6 mm-es fogazatú simí-
tóval.

Az illesztéseknél a fóliákat tö-
mítőmassza alkalmazásával, a
vízzáró ragasztás érdekében
wedi tömítőszalaggal ragassza
le. Az illesztéseket simítóval,
vagy gumihengerrel nyomja
össze.

A sarokfugákat és padlócsatla-
kozásokat tömítse wedi tömí-
tőszalaggal és cementes
tömítőmasszával. A tömítősza-
lagot az illesztés közepén he-
lyezze el.

Lerakó rendszerek
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segítségükkel minden egy kicsit egyszerűbb

A tartozékok biztosítják, hogy a wedi rendszerek könnyen telepíthe-
tőek és működőképesek legyenek – a telepítéshez csupán néhány szo-
kásos és kis szerszámra van szükség.

Leválasztás és vágás.

1

Igazítás.

2

Ragasztás.

3

A telepítéshez szükséges szerszámok:

wedi tartozékok
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Felértékelés
Erkély- és terasz felújítása a 
wedi Balco építőlemezekkel

Akár felújításról, akár építésről van szó, ezek a lemezek gyors
megoldást kínálnak a tiszta és megbízható burkolataljzatra.
Három vastagságban kapható (10, 20, vagy 50 mm) a praktikus
800 × 1200 mm méretben.

Ezen kívül kapható:
• Tömítő kitt
• Rozsdamentes felületi profilok
• Lejtő Balco lemezek: 38 / 20 mm és 50 / 38 mm
• A wedi Balco lépcsődoboz

Készítse elő az aljzatot.

1a

A wedi Balco lemezt ragassza rá a
wedi Balco speciális simító masz-
szával a bitumenes aljzatra.

1b

Végül helyezze fel a wedi Balco
burkolólap profilt.

4

A fugákra vigye fel a wedi tömí-
tőszalagot a simítómasszával.

3

2

wedi Balco burkolólap-profilok –

Felhordás vastag rétegben

wedi Balco burkolólap-profilok –

Felhordás vékony rétegben
Méretek (H × SZ):
• 1200 x 800 x 10 mm
• 1200 x 800 x 20 mm

• 1200 x 800 x 50 mm

Erkély-rendszerek
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wedi rendszerelemek:

• wedi Balco építőlemez

• wedi Balco építőlemez tömítőkészlet

• wedi Balco építőlemez   

gyors középágyazatú habarcs

• wedi Balco speciális alapozás

• univerzális csemperagasztó

• wedi kvarchomok

1

A felhordást követően közvet-
lenül nedvest a nedvesre tech-
nikával szórja meg az alapozót
kvarchomokkal. Az alapozás 
kikeményedését követően a
szabad részecskéket el kell tá-
volítani a további feldolgozás
előtt.

A fogaztott simító sima oldalá-
val vigyen fel egy vékony kon-
takt rétegben wedi Balco
középágyazatú habarcsot az
aljzatra.

Ezt követően az aljzat felületé-
től függően kerül felvitelre a
fogazott simítóval a wedi Balco
középágyazatú habarcs. 

2 3 4

4b

A wedi Balco építőlemezeket
toló mozdulattal teljes felülettel
helyezze a wedi Balco középá-
gyazatú habarcsba, és igazítsa
el őket. Ha a minimális lejtés
nem adott, ajánlatos wedi Balco
lejtő lemezeket használni.

A ragasztóágy kikeményedését
követően a „Balco / Balco" és
"fal / Balco" illesztéseket az e
célra szolgáló wedi Balco építő-
lemez tömítő készlettel szige-
telje.

Szép lezárást képez a wedi
Balco V4A nemesacélból készült
balkon-záróprofil. A sarokki-
képzés méretpontosan a hely-
színen kerül bedolgozásra. Ezt
követően rakja le a kívánt lap-
burkolatot.

A wedi Balco bitumenes leme-
zekhez való speciális alapozót
keverje be a mindenkori aljzat-
hőmérséklettől (max. 30 °C)
függően, és hordja fel a hord-
képes, tiszta, és száraz aljzatra
egy törlőgumi segítségével.

5 6 7

Bitumenes aljzatoknál, pl. új erkélyeknél és teraszoknál, a burko-
lólapok lerakása szintén nehézkes lehet, ha nem egy kiforrott és
megbízható rendszerrel dolgozunk. A wedi Balco építőlemez, és a
megfelelő rendszerelemek e téren is biztos és megbízható rend-
szermegoldást kínálnak, amely csak rövid munkaidőt igényel.

Érdemes tudni :
A Balco építőlemez alsó oldalára
ajánlatos ragasztás előtt kontakt
réteget felvinni.

Bitumenes aljzatok

1 Új kerámia burkolat

2 wedi Balco burkolólap-profil

3 Elvezetőcsatorna és csatornalemez

4 wedi Balco tömítőkészlet

5 wedi építőlemez Balco 10 / 20 / 50 mm

6 wedi Balco építőlemez középágyazatú habarcs

7 wedi Balco speciális alapozás

8 Kvarchomok

9 Bitumenes lemez

10 Lejtős tapadó esztrich

11 Beton

11

10

7

56

8

2

1

3

4
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wedi rendszerelemek:
• wedi Balco építőlemez

• wedi Balco építőlemez 

Lejtő építőlemez

• wedi Balco burkolólap-profil

• wedi Balco építőlemez 

gyors középágyazatú habarcs

• wedi Balco  építőlemez 

tömítőkészlet

• univerzális csemperagasztó

1 2 3 4

4b

A wedi Balco építőlemezeket
toló mozdulattal teljes felület-
tel helyezze a wedi Balco közé-
págyazatú habarcsba, és
igazítsa el őket. Ajánlott a
Balco építőlemezre kontaktré-
teget felvinni.

A ragasztóágyazat kikeménye-
dését követően a „Balco /
Balco" és "fal / Balco" illeszté-
seket az e célra szolgáló wedi
Balco építőlemez tömítő kész-
lettel szigetelje.

Szép lezárást képez a wedi
Balco V4A nemesacélból készült
balkon-záróprofil. A sarokki-
képzés méretpontosan a hely-
színen kerül bedolgozásra.

Ezt követően rakja le a kívánt
lapburkolatot. Ajánlás a burko-
láshoz: csemperagasztó, plusz
műgyanta adalék és fugázó 
habarcs.

5 6 7 8

A felhordást követően közvet-
lenül nedvest a nedvesre tech-
nikával szórja meg az alapozót
kvarchomokkal. A szabad ré-
szecskéket el kell távolítani a
további feldolgozás előtt

A fogaztott simító sima oldalá-
val vigyen fel egy vékony kon-
taktrétegben wedi Balco
középágyazatú habarcsot az
aljzatra.

Ezt követően az aljzat felületé-
től függően kerül felvitelre a
fogazott simítóval a wedi Balco
középágyazatú habarcs.

A wedi Balco bitumenes leme-
zekhez való speciális alapozót
keverje be a mindenkori aljzat-
hőmérséklettől (max. 25 °C)
függően, és hordja fel a hord-
képes, tiszta, és száraz aljzatra
egy törlőgumi segítségével.

Lejtés nélküli erkélyfelületeken erős esőzésnél megállhat a víz,
amely – az aljzat szerkezetétől függően - hosszú távon károkat
okozhat. A wedi Balco építőlemez, és a wedi lejtő építőlemez se-
gítségével mesterséges lejtés alakítható ki, amely elősegíti a víz 
lefolyását, és 100%-os vízzáró tulajdonsága révén tartós védelmet
nyújt a nedvesség ellen.

Lejtés nélküli aljzatok

1 Új kerámia burkolat

2 wedi Balco burkolólap-profil

3 Elvezetőcsatorna és csatornalemez

4 wedi Balco tömítőkészlet

5 wedi Balco lejtő építőlemez

6 wedi Balco építőlemez középágyazatú habarcs

7 wedi Balco speciális alapozás

8 Kvarchomok

9 Bitumenes lemez

10 Lejtős tapadó esztrich

11 Beton

11

10

7

5
6

8

2

1

3

4

Erkély-rendszerek
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Kültéri lépcsők és lépcsőfokok

wedi rendszerelemek:
• wedi Balco építőlemez lépcsőidom

• wedi Balco építőlemez  

gyors középágyazatú habarcs

• wedi Balco építőlemez 

tömítőkészlet

• univerzális csemperagasztó

Az aljzatnak hordképesnek,
száraznak, és szabad részecs-
kéktől mentesnek kell lennie.
Kiindulási állapot: régi, beton
lépcsőfokok

A wedi Balco építőlemez lép-
csőidom felhelyezése teljes 
felületen. Az építőlemez illesz-
téseire vigyen fel wedi 610 
ragasztó- és tömítőanyagot.
Ajánlott a Balco építőlemez
lépcsőidomra kontaktréteget
felvinni. 

4

A ragasztóágyazat kikeménye-
dését követően az illesztéseket
az e célra szolgáló wedi Balco
építőlemez tömítő készlettel
szigetelje.

Ezt követően rakja le a kívánt
lapburkolatot. Ajánlás a burko-
láshoz: Csemperagasztó, plusz
műgyanta adalék és fugázó 
habarcs.

Fűrész segítségével vágja mé-
retre a wedi Balco lépcsőido-
mot.

Hordja fel a wedi Balco közé-
págyazatú habarcsot közvetle-
nül az aljzatra.

2 3

65

1

A wedi Balco építőlemez nem csak egyenes felületeken, hanem
kültéri lépcsőkön és szintkülönbség-áthidalóknál is használható.
Az e célra tervezett, L-formájú wedi Balco építőlemez lépcsőidom
segítségével nincs szükség illesztésekre a lépcsőfokok éleinél. Ez
által a lerakás alig néhány lépésben, még gyorsabban és egysze-
rűbben elvégezhető.

Érdemes tudni :
Ajánlott az építőlemez aljára
ragasztás előtt kontaktréteget
felvinni. Ajánlott burkolólapok:
min. méret: 10 × 10 cm
max. méret: 40 × 40 cm,
szálhúzott hasított lapok.
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Kikapcsolódás
a wedi Sanoasa 
gőzkabinokkal

A gyárilag előszerelt Hammam-kabinok standard kivitelben, vagy
méretre szabva kaphatók: Formájuk egyéni kívánság szerint lehet
négyszögű, kerek, ötszögű, hatszögű, vagy nyolcszögű. A méret-
től függően a válaszfalak és a tető 80 mm-es, vagy 50 mm-es
wedi építőlemezből készülhet; tetőformák: egyszerű félnyereg,
nyereg, piramis, alagút, vagy kupola. A mennyezet speciális, Ham-
mam-ra jellemző belső burkolata epoxigyantával és műanyaggra-
nulátummal (RAL szerinti színekben) lehetséges.

Szerelés fém rudakra, nútféderes 

rendszerrel.

Szállítása nyílászáró burkolattal, 

valamint üvegajtóval lehetséges.

Wellness-termékek
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Álom
wedi Sanoasa 
ülőkék

Standard kivitelben, vagy méretre szabva kapható, gyárilag elősze-
relt, burkolásra kész bútordarabok. Fűtés beépítése lehetséges.

Sanoasa Bellina
Sanoasa Forma Sanoasa Collina

Sanoasa Comoda
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wedi praktikus segítők

wedi rendszervegyészet

wedi dizájnelemek

wedi wellness-projektek

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Németország
telefon +49 2572 156-0 · fax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.eu
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