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Produse pentru PLACĂRI

weber GR100

weber.set EX25 max2
Adeziv pentru placări ceramice la interior şi exterior

Grund universal de profunzime
APLICABIL PE
HIDROIZOLAȚII

Sub formă de pulbere
Reglează absorbţia de apă a
suportului

ADERĂ LA ORICE
SUPRAFAȚĂ

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2:
Găleți/palet:

5 kg
gri
0.15
70

Adezivi pentru placări ceramice         

weberset ST10
Adeziv pentru placări ceramice la interior

Pentru plăci ceramice cu
absorbție medie sau mare
Aplicabil în strat subțire și mediu
(5-15 mm)
Pentru plăci cu dimensiuni de
până la 30x30 cm

LUCRABILITATE
RIDICATĂ

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

Pentru plăci ceramice cu
absorbție medie sau mare, la
interior
Timp de lucru extins
Pentru plăci cu dimensiuni de
până la 40x40 cm

2

www.ro.weber

Ambalaj:  
Culoare:
2
Consum kg/m :
Saci/palet:

ADERENȚĂ
RIDICATĂ

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelanate

PENTRU PLACĂRI PE
PARDOSELI ÎNCĂLZITE

PENTRU PLACĂRI
ÎN ZONE CU TRAFIC
INTENS

25 kg
gri
4-5
48

Pentru interior și exterior
Flexibilitate ridicată - Clasa S1
Pentru plăci cu dimensiuni de
până la 80x80 cm

25 kg
gri
4-5
48

Adeziv pentru placări ceramice în medii umede

ADERENȚĂ
RIDICATĂ

ALUNECARE
REDUSĂ

weberset portelanat max2

weberset superflex max2

weberset H20

ALUNECARE
REDUSĂ

PENTRU INTERIOR
ȘI EXTERIOR

25 kg
gri
4-5
48

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

ALUNECARE
REDUSĂ

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

APLICABIL PE
GIPS-CARTON

Produse pentru PLACĂRI

GRUND pentru pregătirea suprafeței suport:

REZISTENT
LA APĂ

25 kg
gri
4-5
48

www.youtube.com/WeberRomania

Adeziv flexibil pentru suprafeţe critice

PENTRU PLACĂRI PE
PARDOSELI ÎNCĂLZITE

PENTRU
PISCINE

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

25 kg
gri
4-5
48

Pentru toate tipurile de plăci
ceramice și suport
(inclusiv gresie pe gresie)
Flexibilitate maximă - Clasa S2
Pentru plăci cu dimensiuni de
până la 120x100 cm

www.facebook.com/WeberRomania
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Adezivi pentru piatră și marmură:

weberset stone
Produse pentru PLACĂRI

Adeziv alb pentru piatră

Pentru un calcul corect al consumului de chit de rost trebuie să cunoaşteţi:
• dimensiunea suprafeţei pentru care se face chituirea

10-30 C˚

• lăţimea şi adâncimea rosturilor

NU MODIFICĂ
CULOAREA PLĂCILOR
DE PIATRĂ

Pentru piatră cu absorbție
medie sau mare
Socluri, garduri și placări
ornamentale
Interior și exterior

Calcul consum chit

ALUNECARE
REDUSĂ

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

Obs! Toate dimensiunile trebuie să aibă aceeaşi unitate de măsură.

25 kg
alb
4-5
48

weberset marmo plus
Adeziv alb flexibil pentru marmură
XL
NU MODIFICĂ
CULOAREA PLĂCILOR
DE PIATRĂ

Recomandat și pentru plăci
porțelanate sau mozaic
Aplicabil pe pardoseli încălzite
Recomandat la placarea
piscinelor

FLEXIBLITATE
RIDICATĂ

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

25 kg
alb
4-5
48

Formula de calcul:
Chituri pentru placări cu piatră :

webercolor stone
*Disponibil în 3 culori: alb, gri și bej
Gri

RECOMANDAT PENTRU
ROSTURI DE 5-50MM

NOU

Rezistență la apariția fisurilor
Compatibil cu tratamentele
de piatră
Pentru interior și exterior
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*CR:  webercolor comfort: 1.5
  weberepox easy:        1.6

5-50 MM

Alb
Bej

Chit de rost pentru piatră

(A + B) x E x L x CR*
= kg/mp
(A x B)

Ambalaj:  
Culoare:
Saci/palet:

NU MODIFICĂ
CULOAREA PLĂCILOR
DE PIATRĂ

ABRAZIUNE
ȘI INTEMPERII

Exemplu: (200 + 200) x 8 x 10 x 1.5
= 1.2 kg/mp
(200 x 200)

20 kg 20 kg 20 kg
alb
gri
bej
54
54
54

www.youtube.com/WeberRomania

www.facebook.com/WeberRomania
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Chit pentru placări ceramice :

Produse pentru PLACĂRI

webercolor comfort

weberepox easy
Chit epoxidic
bicomponent

Chit flexibil pentru rosturi 1-6 mm
Culoare

Culoare

white

ocean

pearl grey

marine

sesame

perla

honey

cement

morel

anthracite

almond

sky

egypt

chili

mocha

liliac

cacao

mouse

coffee

marble

dakar

beige

nutt

chest nut

toffee

dark chocolate

lichen

dark brick

olive

brick

REZISTENT
LA APĂ

UȘOR
DE APLICAT

Ambalaj:  
Consum kg/m2:
Saci/cutie:

5 kg
2 kg
0.5 (pentru plăci 30x30 cm și lățime rost 6 mm)
8
4

Recomandat pentru plăci ceramice
cu absorbție normală (Clasa BII, BIII)  
și absorbție redusă (Clasa BI), plăci
porțelanate, granitogres, klinker, mozaic,
marmură și alte materiale similare.

Rezistent la abraziune și curățare cu substanțe chimice
Ușor de curățat și dezinfectat: pentru spitale, laboratoare, spălătorii, bucătării, băi, piscine, spălătorii
auto, berării, distilerii, camere frigorifice
Pentru interior și exterior
Impermeabilizare completă
10 NUANȚE
Black, Dark chocolate,
Antracite, Steel, Cement, Pearl
grey, White, Linen, Sky, Blue
care pot fi utilizate ca atare sau
combinate cu pulbere aurie
sau argintie pentru efect de
strălucire (glitter)

Pentru pereţi şi pardoseli, la interior şi
exterior.
Aplicabil pe pardoseli încălzite, cabine duș,
băi, bucătării.

Chit pentru aplicații speciale :

2 efecte de culoare

weberepox easy
Chit epoxidic bicomponent cu rezistență
chimică, pentru interior și exterior
Ambalaj:  
Consum kg/m2:

2,5 kg și 5 kg/găleată
0.2-1 (funcție de mărimea rostului și a plăcii)

30 de soluții decorative

Componentele - întăritorul
și rășina se amestecă
bine (cu mixer electric,
100 rpm), până se obțin o
culoare și o consistență
uniformă.

uȘOR DE
CURĂȚAT
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weberset ST10

Adezivi
pentru
placări
ceramice

weberset H2O
weberset EX25 max2
weberset portelanat max2
weberset superflex max2

Chituri pentru
rosturi

webercolor comfort
weberepox easy

•
•
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

••
••
•• •• ••
•• •• ••
•• •• ••

weberset ST10

Adezivi
pentru
placări
ceramice

•
••
••
••

weberset H2O
weberset EX25 max2
weberset portelanat max2
weberset superflex max2

•
••
•• ••
•• ••

Suprafeţe
critice

Hidroizolaţie
pe bază de
ciment

ETICS

Tencuială
var-ciment

EXTERIOR

•
•• ••
•• ••
•• •• ••

plăci ceramice neabsorbante

plăci ceramice absorbante

webercolor comfort
Chituri pentru rosturi
weberepox easy

www.ro.weber

www.youtube.com/WeberRomania

Suprafeţe
critice

Gips-carton

Tencuială
ipsos

Zidărie
(BCA/
cărămidă)

Placă ceramică veche

Suprafeţe
critice

Pardoseală
încălzită

Şapă mozaicată

plăci ceramice neabsorbante

Suprafeţe
critice

EXTERIOR

weberset stone
weberset marmo plus
webercolor stone

plăci ceramice absorbante

Hidroizolaţie
pe bază de
ciment

weberset superflex max2

Pardoseală  
încălzită

weberset portelanat max2

••
•• ••
•• •• ••
•• •• ••
••
••

PARDOSELI
Şapă mozaicată

weberset EX25 max2

webercolor stone

Şapă
sclivisită

Adezivi pentru
placări ceramice

•
•
••
••
••
••
••

weberset marmo plus

• • • • •
•• •• •• •• •• •• ••
• • • • • • •
Şapă
autonivelantă

weberset H2O

•
•
••
••
••
••
••

weberset stone

Şapă beton

weberset ST10

Şapă autonivelantă

INTERIOR

Şapă
beton

PARDOSELI

Tencuială
var-ciment

PEREŢI
EXTERIOR
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Şapă
ciment

Suprafeţe critice

Placă ceramică
veche

Hidroizolaţie pe
bază de ciment

Gips-carton

Tencuială ipsos

Zidărie
(BCA/cărămidă)

INTERIOR

Beton

pardoseli și PEREŢI

Ghid de selecție – Placări ceramice

Ghid de selecție produse placări ceramice

PEREŢI

Tencuială
var-ciment

Ghid de selecție – Placări ceramice

Ghid de selecție produse placări ceramice

• • •
•• •• •• •• •• ••
• • • • • •

piatră
marmură

Soluţia propusă în Ghidul de selecţie este cea mai bună alegere din punct de vedere tehnico-economic,
recomandată de producător.

www.facebook.com/WeberRomania
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webertec hydroprotect
Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior
Impermeabilizare
completă împotriva
acţiunii apei
Rezistent la apariţia
fisurilor de până la
1,5 mm

REZISTENT LA CICLURI
DE ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ

Sisteme de hidroizolații:

weberhydro premium
Sistem de hidroizolaţie pentru terase

FLEXIBIL CHIAR
ȘI LA -200C

Ambalaj:  
Culoare:

sac 20 kg-bidon 10 kg
gri
3-3,5
suprafețe
supuse
umidității
Consum kg/m2:
suprafețe supuse acțiunii permanente a apei 4-4,5

webertec superflex D2
Hidroizolaţie flexibilă bicomponentă cu întărire rapidă pentru
interior şi exterior

Impermeabilizare
completă împotriva
acţiunii apei
Consum scăzut/m2
Se poate utiliza în
contact cu apa potabilă

FLEXIBLITATE
RIDICATĂ

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2:
Găleți/palet:

PENTRU
PISCINE

POATE FI PLACAT
DUPĂ 90MIN

24 kg
gri
2,5-3,7
24

5 kg
gri
2,5
60

webertec hydroprotect

Bandă colţuri
webertec 828

weberset portelanat max2

Hidroizolație flexibilă bicomponentă
pentru interior și exterior

Benzi și accesorii de etanșare pentru
sisteme de hidroizolație webertec 828

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice
porțelanate

Asigură o impermeabilizare completă la acțiunea apei
Flexibilitate ridicată datorită componentelor flexibile ale sistemului
Rezistenţă la variaţiile şi fluctuaţiile de temperatură
Sistem rezistent la trafic

Produse pentru HIDROIZOLAȚII

Produse pentru HIDROIZOLAȚII

Hidroizolații:

weberhydro pool
Sistem de hidroizolaţie pentru piscine

webertec 828
Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație

IMPERMEABILIZARE
COMPLETĂ ÎMPOTRIVA
ACȚIUNII APEI

Denumire

REZISTENȚĂ LA
MUCEGAI ȘI MURDĂRIE

Hidroizolaţie
webertec superflex D2

Bandă colţuri
webertec 828

Adeziv flexibil
weberset superflex max2

Hidroizolație flexibilă bicomponentă
cu întărire rapidă pentru interior și
exterior

Benzi și accesorii de etanșare pentru
sisteme de hidroizolație webertec 828

UȘOR DE ÎNGLOBAT
ÎN PASTA DE
HIDROIZOLAȚIE

Ambalaj

Adeziv flexibil pentru suprafețe critice

webertec 828 MD 				10 buc/cutie
Bandă ajustabilă de etanşare pentru ţevi
webertec 828 DI
    Colţ interior

			10 buc/cutie

webertec 828 DA 			10 buc/cutie
    Colţ exterior

webertec 828 DB 75				10 m/rolă
Bandă de etanșare

webertec 828 DB 75			 50 m/rolă

Asigură o etanșare completă la acțiunea apei
Rezistenţă la presiune
Flexibilitate ridicată datorită componentelor flexibile ale sistemului
Rezistenţă în timp la acţiunea apei şi a soluţiilor de curăţare a piscinelor
Timp redus de aplicare a hidroizolaţiei (2 straturi - maxim 4 ore, după care se poate acoperi cu
plăci ceramice)

Bandă de etanșare
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Produse pentru FAȚADE                                                                             

webertec superflex D2

•• •• • • •• ••
•• •• • • •• ••

Suprafeţe critice

Placă ceramică
veche

Gips-carton

Hidroizolaţie pe
bază de ciment

weber G700
Grund de amorsaj pentru tencuieli decorative

SUPRAFAȚĂ
RUGOASĂ

Ambalaj:  
Culori:
Consum kg/m2:

5 kg/20 kg
5
0,1-0,2

Egalizează absorbţia de
apă a suportului
Măreşte rezistenţa
stratului adeziv

Suprafeţe
critice

Pardoseală  
încălzită

Şapă mozaicată

Şapă
beton

INTERIOR

Şapă autonivelantă

PARDOSELI

•• •• ••
•• •• ••

webertec hydroprotect
Hidroizolaţii
webertec superflex D2

Grund de amorsaj pentru vopsele silicatice de exterior

ECOLOGIC

plăci ceramice neabsorbante

plăci ceramice absorbante

weber G800

Produse pentru FAȚADE

webertec hydroprotect
Hidroizolaţii

Tencuială ipsos

INTERIOR

Zidărie
(BCA/cărămidă)

PEREŢI

Tencuială
var-ciment

Ghid de selecție- Hidroizolații sub placări

Ghid de selecție hidroizolații sub placări – la interior

Ghid de selecție hidroizolații sub placări – la exterior

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2:
Bidoane/palet:

10 kg
Fluid transparent
0,2
60

Egalizează absorbţia de
apă a suportului
Măreşte rezistenţa
stratului adeziv
Rezistenţă la apariţia
algelor şi mucegaiului

Hidroizolaţii

webertec hydroprotect
webertec superflex D2

plăci ceramice absorbante
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Suprafeţe
critice

Hidroizolaţie
pe bază de
ciment

Beton

ETICS

Tencuială
var-ciment

EXTERIOR

Şapă
ciment

pardoseli și PEREŢI

•• ••
•• ••
•• •• •• •• ••

plăci ceramice neabsorbante

www.youtube.com/WeberRomania

www.facebook.com/WeberRomania
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ADEZIVI pentru TERMOIZOLAȚII (cu polistiren expandat, polistiren
grafitat, polistiren extrudat, vată minerală):

weber R40 max2
Adeziv alb pentru vată minerală şi polistiren expandat

Adeziv pentru polistiren expandat

FLEXIBIL

Culoare:
Consum armare kg/m2:
Saci/palet:

ROBUST

alb
3-4
48

ADERENȚĂ
SUPERIOARĂ

Culoare:
Consum lipire kg/m2:
Saci/palet:

Pentru lipire

gri
4-6
48

Produse pentru FAȚADE

Produse pentru FAȚADE

weber P37
Pentru armare
Superaditivat
Conține fibre de armare

weber P50 max2
Adeziv pentru polistiren extrudat şi vată minerală

weber P39 max2
Adeziv pentru polistiren expandat şi grafitat

ADERENȚĂ
SUPERIOARĂ

Pentru lipire și armare
Superaditivat
Conține fibre de armare

REZISTENT
LA FISURI

LUCRABILITATE
RIDICATĂ

Culoare:
Consum lipire kg/m2:
Consum armare kg/m2:
Saci/palet:

gri
4-6
3-4
48

weber P40 max2
Adeziv pentru vată minerală

FLEXIBLITATE
RIDICATĂ

Culoare:
Consum lipire kg/m2:
Consum armare kg/m2:
Saci/palet:

gri
4-6
3-4
48

Pentru lipire şi armare
Pe suporturi critice
Conţine fibre de armare

ACCESORII pentru armare: Plasă de armare din fibră de sticlă

weber mesh classic
Dimensiunea ochiului:
Densitate:
Lățime:
Lungime
Necesarul de material:

cca. 4 x 4,5 mm
> 145 g/m2
1,1 m
50 m
1 ml = 1,1 m2
1 rolă pentru 50 m2

weber mesh prestige
Dimensiunea ochiului:
Densitate:
Lățime:
Lungime
Necesarul de material:

cca. 3,5 x 3,8 mm
> 160 g/m2
1,1 m
50 m
1 ml = 1,1 m2
1 rolă pentru 50 m2

1 rolă pentru 50 m2

Pentru lipire şi armare
Superaditivat
Conţine fibre de armare
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Culoare:
Consum lipire kg/m2:
Consum armare kg/m2:
Saci/palet:

gri
4-6
3-4
48

www.youtube.com/WeberRomania

www.facebook.com/WeberRomania
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weberpas classic

Tencuieli decorative pentru fațadă:

Produse pentru FAȚADE

Tencuială decorativă ultra-permeabilă
Rezistenţă la apariţia algelor şi
mucegaiului
Rezistenţă la apariţia fisurilor
Rezistenţă ridicată la acţiunea
razelor UV
Grupă culoare

Ambalaj

Consum

Tencuială decorativă acrilică
Aderenţă bună la suport
Randament ridicat

REZISTENȚĂ
LA FISURI

Grupă culoare
uȘOR DE
CURĂȚAT

Consum

Consum

(granulație fină 1.5 mm)

(granulație medie 2 mm)

(granulație rolare 2 mm)

Grupa 1

25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Grupa 2

25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Grupa 3/Culori istorice 25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Component
TERMOSISTEM (ETICS)
cu vată minerală sau
polistiren grafitat sau
polistiren expandat.

Consum

Ambalaj

(granulație rolare 2 mm)

Grupa 1

25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Grupa 2

25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Grupa 3/Culori istorice

25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Culori istorice dark

25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Culori istorice light

25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Permite respiraţia peretelui
Rezistenţă ridicată la acţiunea
razelor UV
Rezistenţă la apariţia algelor şi
mucegaiului
Consum

(granulație fină 1.5 mm)

Aplicabilă pe termosistem
Consum redus (20 kg ~ 7 m2)

Ambalaj

Consum

Saci/palet

K 1,5 (FINĂ) Bob de orez

20 kg

2.4-2.6

54

K 2 (MEDIE) Bob de orez

20 kg

2.8-3.0

54

R3 (ROLARE) Zgâriată

20 kg

2.6-2.8

54

Granulație

Consum

Consum

(granulație medie 2 mm)

(granulație rolare 2 mm)

Grupa 1

25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Grupa 2

25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Grupa 3/Culori istorice 25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Component
TERMOSISTEM
(ETICS) cu polistiren
grafitat sau polistiren
expandat.

Tencuială decorativă minerală extra-albă

Tencuială decorativă silicatică

Ambalaj

Consum

(granulație medie 2 mm)

weber MIN100

weberpas silicate

Grupă culoare

Consum

(granulație fină 1.5 mm)

Produse pentru FAȚADE

weberpas topdry

(kg/m2)

Component
TERMOSISTEM (ETICS)
cu polistiren expandat.

Tencuieli decorative pentru soclu:

weberpas mozaik
weberpas silicon plus

Tencuială decorativă tip mozaic
Rezistenţă la şocuri mecanice
Rezistenţă la umiditate
Aderenţă superioară

Tencuială decorativă siliconică
Rezistenţă la apariţia algelor şi
mucegaiului
Rezistenţă la apariţia fisurilor
Rezistenţă ridicată la acţiunea
razelor UV
Grupă culoare
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Ambalaj

Consum

Consum

FLEXIBILĂ

Consum

(granulație fină 1.5 mm)

(granulație medie 2 mm)

(granulație rolare 2 mm)

Grupa 1

25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Grupa 2

25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

Grupa 3/Culori istorice 25 kg

2.4-2.6

2.9-3.1

2.6-2.8

www.ro.weber

Component
TERMOSISTEM (ETICS)
cu vată minerală sau
polistiren grafitat sau
polistiren expandat.

www.youtube.com/WeberRomania

Ambalaj:  
Grupă culoare:
Consum kg/m2:

20 kg
16 culori
5

Se livrează împreună cu
Grundul de amorsaj
weber.mozaik primer G704

weber.mozaik primer G704

DISPONIBIL PE BAZĂ DE COMANDĂ

DISPONIBIL PE STOC
0004

0005

0108

0741

0761

0140

0130

0001

0109

0710

0740

0781

0123

0110

0014

0000

www.facebook.com/WeberRomania
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Poate fi utilizată ca strat final peste
* tencuială de bază (ciment, var-ciment),
* tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci,
* tencuieli decorative noi sau la recolorarea tencuielilor decorative vechi cu rol de protecție a tencuielii
- weberton variosil – strat final peste: weberpas silicate, weber MIN100
- weberton variolast – strat final peste: weberpas classic, weberpas silicon plus

weberton variosil
Vopsea silicatică pentru exterior
Permite respiraţia peretelui
Rezistenţă ridicată la
acţiunea razelor UV
Rezistenţă la apariţia algelor
şi mucegaiului
Grupă culoare

REZISTENȚĂ
LA MURDĂRIE

Ambalaj

Consum

(kg/m2/2 straturi)

Grupa 1

25 kg

0.5 - 0.8

Grupa 2

25 kg

0.5 - 0.8

Grupa 3/Culori istorice

25 kg

0.5 - 0.8

weberton variolast
Vopsea acrilică pentru exterior
Culori durabile
Consum scăzut/m2
Rezistenţă la murdărie

GAMĂ VARIATĂ
DE CULORI

Grupă culoare

18
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Ambalaj

DILUABILĂ CU APĂ

Consum

(kg/m2/2 straturi)

Grupa 1

25 kg

0.5 - 0.8

Grupa 2

25 kg

0.5 - 0.8

Grupa 3/Culori istorice

25 kg

0.5 - 0.8

www.youtube.com/WeberRomania

Coduri Grund de amorsaj
100A
100B
100C
100D
100E
105A
105B
105C
105D
105E
110A
110B
110C
110D
110E
111A
111B
111C
111D
111E
115A
115B
115C
115D
115E
120A
120B
120C
120D
120E
121A
121B
121C
121D
121E
130A
130B
130C
130D
130E
140A
140B
140C
140D
140E
155A
155B
155C
155D
155E

W
W
W
W
W
L
L
W
W
W
L
L
L
L
W
L
L
L
L
W
L
L
L
W
W
L
L
L
L
W
L
L
L
L
W
L
L
L
L
W
L
L
L
L
W
L
L
L
L
W

culoare

grund recomandat

165A
165B
165C
165D
165E
230A
230B
230C
230D
230E
235A
235B
235C
235D
235E
240A
240B
240C
240D
240E
245A
245B
245C
245D
245E
265A
265B
265C
265D
265E
275A
275B
275C
275D
275E
285A
285B
285C
285D
285E
295A
295B
295C
295D
295E
400A
400B
400C
400D
400E

L
L
L
L
W
G
G
G
G
W
G
G
G
G
W
G
G
G
G
W
G
G
G
W
W
G
G
G
G
G
G
G
G
G
W
G
G
G
G
W
G
G
G
G
W
R
R
R
R
W

401A
401B
401C
401D
401E
410A
410B
410C
410D
410E
411A
411B
411C
411D
411E
415A
415B
415C
415D
415E
425A
425B
425C
425D
425E
435A
435B
435C
435D
435E
440A
440B
440C
440D
440E
445A
445B
445C
445D
445E
465A
465B
465C
465D
465E
475A
475B
475C
475D
475E

L
L
L
L
W
R
R
R
R
W
R
R
R
R
W
R
R
R
R
W
R
R
R
R
W
R
R
R
R
W
R
R
R
R
W
R
R
R
R
W
R
R
R
R
W
R
U
U
U
W

485A
485B
485C
485D
485E
495A
495B
495C
495D
495E
505A
505B
505C
505D
505E
510B
510C
510D
510E
515A
515B
515C
515D
515E
525A
525B
525C
525D
525E
535A
535B
535C
535D
535E
545A
545B
545C
545D
545E
600A
600B
600C
600D
600E
610A
610B
610C
610D
610E

R
R
R
R
W
R
U
U
U
W
R
R
R
R
W
U
U
U
W
U
U
U
U
W
U
U
U
U
W
U
U
U
U
W
U
U
U
U
W
U
U
U
U
W
U
U
U
U
W

615A
615B
615C
615D
615E
B093
U081
U811
B007
B621
B620
U083
G092
G115
G621
U621
G113
U085
L111
W001
600E
W003
L211
L611
L213
L091
L007
L092
L013
U005
L113
L613
L093
L053
L094
L096
R611
E113
E115
E612
R613
R620
R632
N630
N020
N004
N631
N642
N652

U
U
U
U
W
U
U
U
U
U
U
U
W
G
G
U
W
U
W
W
W
W
W
W
L
W
W
L
L
L
W
W
L
L
L
L
W
W
L
R
W
R
R
U
R
L
R
R
R

Produse pentru FAȚADE

Produse pentru FAȚADE

VOPSEA DECORATIVĂ pentru FAȚADE:

L - galben; W - alb; G - verde; R - roşu; U - gri petrol

www.facebook.com/WeberRomania
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L

W

R

U

U

G

U

W

L

R

R

W

U

G

U

W

W

R

R

U

U

W

U

W

L

R

W

U

U

G

L

W

L

R

R

U

U

G

R

L

L

W

R

U

G

G

U

L

L

R

R

W

G

G

R

W

W

R

R

U

G

W

R

W

L

R

W

U

G

G

R

W

L

R

R

U

W

G

W

L

L

W

U

U

G

G

W

L

L

R

U

W

G

G

R

L

W

R

U

U

G

W

R

L

L

R

W

U

G

W

W

W

L

R

R

U

W

W

L

L

L

W

R

U

G

W

R

L

L

R

R

W

G

L

W

L

W

R

R

U

G

L

W

L

L

R

W

U

G

W

G

W

L

R

R

U

W

L

G

L

L

W

U

U

G

L

U

L

L

R

U

W

G

L

U

L

W

R

U

U

G

L

U

W

R

R

W

U

W

W

U

W

R

R

R

U

W

W

L

R

W

R

U

G

W

L

R

R

R

W

G

L

G

W

L

W

R

R

U

L

L

R

W

U

G

W

W

L

R

U

U

G

L

L

L

W

U

U

G

U

L

L

R

U

W

G

U

Paletă de culori

Paletă de culori

W

Culori disponibile pentru tencuiala
decorativă silicatică weberpas silicate
și tencuiala decorativă ultra-permeabilă
weberpas topdry AQUABALANCE

Grupă culoare:

Grupa 1: codurile care se termină cu A + 265 B
Grupa 2: codurile care se termină cu B + 265 C
Grupa 3: codurile care se termină cu C, D, E
Istorice: codurile care încep cu o literă

Grund recomandat:
L - galben
W - alb
G - verde
R - roșu
U - gri petrol

,

12
20

Lista de preţuri 2013
www.ro.weber

www.youtube.com/WeberRomania

www.facebook.com/WeberRomania
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TERMOSISTEME (ETICS)

A. Lipirea polistirenului

B. Armarea sistemului

C. Pregătirea suportului

D. Finisarea

A. Lipirea vatei minerale

B. Armarea sistemului

C. Pregătirea suportului

D. Finisarea

Adeziv pentru polistiren
expandat

Plasă de armare din
fibră de sticlă
Adeziv pentru polistiren
expandat și grafitat

Grund de amorsaj pentru
tencuieli decorative

Tencuială decorativă acrilică
sau minerală

Adeziv pentru vată
minerală  
sau
Adeziv  pentru polistiren
extrudat și vată  minerală
(pe OSB, lemn)

Plasă de armare din
fibră de sticlă
Adeziv  alb pentru vată
minerală și polistiren
expandat

Grund de amorsaj pentru
tencuieli decorative    

Tencuială decorativă  silicatică  
sau   

weber G700

Tencuială decorativă ultra-permeabilă pentru zone expuse
la umiditate ridicată, cu risc de
mucegai

weber P39 max

2

weber P39 max

2

weberpas classic
weber G700

weber R40 max2

weberpas silicate

weber P40 max2

sau

weber MIN100
weber mesh classic

weber P50 max2

weber therm classic & weber therm mineral
Termosistem pentru FAȚADĂ cu
POLISTIREN EXPANDAT
A

weberpas topdry

weber mesh prestige

weber therm prestige
Termosistem pentru FAȚADĂ
cu VATĂ MINERALĂ

A

A

A

C

B
D

D

B. Armarea sistemului

C. Pregătirea suportului

D. Finisarea

Adeziv pentru polistiren
expandat

Plasă de armare din
fibră de sticlă
Adeziv pentru polistiren
expandat și grafitat

Grund de amorsaj pentru
tencuieli decorative

Tencuială decorativă
siliconică

weber P39 max

2

A. Lipirea polistirenului

B. Armarea sistemului

C. Pregătirea suportului

D. Finisarea

Adeziv pentru polistiren
extrudat și vată minerală

Plasă de armare din fibră de sticlă
Adeziv pentru polistiren extrudat și
vată minerală

Grund de amorsaj

Tencuială decorativă
pentru soclu, garduri,
stâlpi

weber P50 max2
weber G700

D

weber therm forte
Termosistem pentru SOCLU
cu POLISTIREN EXTRUDAT

A. Lipirea polistirenului

2

C

D

weber therm plus
Termosistem pentru FAȚADĂ
cu POLISTIREN GRAFITAT

weber P39 max

B

C

B

C

B

Produse pentru FAȚADE

Produse pentru FAȚADE

TERMOSISTEME (ETICS)

weber P50 max2

weber.mozaik primer G704

weberpas mozaik

weberpas silicon plus

weber mesh prestige
weber mesh classic
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locuințe

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

weber therm prestige*
weber therm plus
weber therm classic*
weber therm mineral*
weber therm forte

Bloc

l Recomandat a fi utilizat

Clădiri
publice

Clădiri
istorice

Case/
cabane din lemn

l
l
l

l

l

l

l

MORTARE DE ZIDĂRIE pentru pereți portanți sau de compartimentare:
Mortare de zidărie pentru cărămidă plină sau cu goluri, bolțari de beton
și beton ușor:

weber KL15
l

* Zidărie de 25 cm

Mortar de zidărie pentru cărămidă

l Se poate utiliza

* Sisteme agrementate de către instituțiile abilitate în acest sens.
Ambalaj:
Culoare:
Consum kg/m2:*
Saci/palet:

30 kg
gri
20
42

Pentru pereţi portanţi şi
de compartimentare
Consistenţă optimă
pentru cărămizi cu goluri
Lucrabilitate ridicată

weber PL25
Mortar de zidărie pentru BCA

weber therm prestige

Pentru pereţi portanţi şi
de compartimentare
Aplicabil în strat subţire
Lucrabilitate ridicată

weber therm plus
Ambalaj:
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

weber BC15

weber therm mineral

Mortar de tencuire pe bază de ciment

weber therm forte

Ambalaj:
Culoare:  
Consum kg/m2:
Saci/palet:

www.ro.weber

25 kg
gri
5-6,5
48

TENCUIALĂ de bază pentru EXTERIOR și INTERIOR

weber therm classic

24

Produse pentru ZIDIREA și TENCUIREA PEREȚILOR

Casă
familială

www.youtube.com/WeberRomania

30 kg
gri
13-15
42

Pentru interior şi exterior
Aplicare manuală
Ideal pentru renovări

www.facebook.com/WeberRomania
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Produse pentru FINISAJE PEREȚI

weber BM15
Tinci gri

GLETURI pentru finisaje
Glet alb pentru NIVELARE -  pe bază de ipsos, pentru interior:

weber N17
Glet alb pe bază de ipsos

Pentru egalizarea
suprafeţelor tencuite
Suport ideal pentru
finisaje ulterioare
Pentru interior şi exterior

Ambalaj:
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

25 kg
gri
3-3,5
48

weber BM 15-W
Tinci alb

Ambalaj:
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

20 kg
alb
1,1
54

5 kg
alb
1,1
108

Aplicabil în strat
de 1-7 mm
Aplicabil umed pe
umed
Granulaţie fină

Glet EXTRA-ALB  de FINISAJ - pe bază de rașini sintetice, aplicabil mecanizat:

weber N19

Produse pentru FINISAJE PEREȚI

TINCI pentru finisaje

Glet extra-alb de finisaj
Pentru egalizarea
suprafeţelor tencuite
Poate fi aplicat ca
strat final la interior şi
exterior
Structură uniformă, uşor
de vopsit

Ambalaj:
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

25 kg
alb
3-3,5
48

GLETURI pentru finisaje

Ambalaj:
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

5 kg
alb
1,1
108

20 kg
alb
1,1
54

Pe bază de răşini
sintetice
Asigură un suport
excelent pentru
vopsire
Extra-fin

Glet alb pentru NIVELARE - pe bază de ciment alb,
pentru spații cu umiditate:

Pe bază de ciment alb
Pentru băi, bucătării şi
subsoluri
Pentru egalizare şi
finisare

26
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Ambalaj:
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

20 kg
alb
1,2
54

www.youtube.com/WeberRomania

weber BC15

tencuială de bază

weber BM15

tencuială fină “tinci”

weber BM15-W

tencuială fină albă “tinci” alb

weber N15

glet de egalizare superalb pe bază de ciment

weber N17

glet alb de egalizare

weber N19

glet super alb de finisaj

• • •
•
•
•
•

•
• •
•
•
•
•
• • • •
• • •

Tencuială
ciment

Placă de beton

Zidărie BCA

Gips-carton

EXTERIOR
Glet de ipsos

Tencuială
ipsos

Tencuială
ciment

TIP

Placă de beton

produs

Zidărie BCA

Glet pentru medii umede

INTERIOR
Zidarie
cărămidă

weber N15

Ghid de selecție produse finisaje pereți:

•
•
•
•

www.facebook.com/WeberRomania
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Produse pentru egalizare pardoseli

GRUND pentru pregătirea suprafeței suport

weber GR100
Grund universal de profunzime
Sub formă de pulbere
Reglează absorbţia de apă a
suportului

ADERĂ LA ORICE
SUPRAFAȚĂ

CREEAZĂ O
SUPRAFAȚĂ
RUGOASĂ,
ADERENTĂ

5 kg
gri
0.15
70

ȘAPE pentru egalizarea pardoselilor
Șapă de egalizare:  

weber D10
Șapă de egalizare

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2:
Saci/palet:

30 kg
gri
40
42

Șapă autonivelantă pentru nivelare:  

weberplan profi
Şapă autonivelantă

Aplicabil în strat de
2-10 mm grosime
Suport ideal pentru
mochetă, parchet laminat
şi placări ceramice
Aplicare manuală şi
mecanizată
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renovare la INTERIOR

I . Lucrări de bază la pereți, pardoseli
PRODUSE

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2:
Găleți/palet:

Pe bază de ciment
Pentru nivelarea
pardoselilor la interior
Ideal pentru renovări

SUMAR lucrări de cons t rucție și

Ambalaj:  
Culoare:
Consum kg/m2/mm:
Saci/palet:

25 kg
gri
5
48

www.youtube.com/WeberRomania

1. Construirea și renovarea pereților
cu mortare de zidărie și tencuială:
*zidire și tencuire - perete din cărămidă
*zidire și tencuire - perete din BCA

*weber KL15 + weber BC15
*weber PL15 + weber BC15

2. Egalizarea și nivelarea pardoselilor
cu grund și șape:
*pregătire, egalizare, nivelare

*weber GR100 + weber D10 + weberplan profi

II . Baie

Lucrări la pereții din baie
1. Finisarea suprafețelor care NU vor fi
placate, cu glet pentru medii umede
* pe gips-carton
* pe tencuieli – peste tinci gri
2. Placări ceramice cu adeziv pentru placări
și chit de rosturi
*pentru plăci ceramice absorbante
și rosturi de 1-6 mm
*pentru plăci ceramice neabsorbante (porțelanate, mozaic, granitogres, klinker, etc.)
**de dimensiuni medii și mici
(inclusiv tip mozaic, pe plasă)     
***de dimensiuni mari (până la 80x80 cm) sau
suprafețe din gips-carton
Lucrări la pardoselile din baie
3. Placarea pardoselii din baie peste
hidroizolație, cu adeziv pentru placări și chit
de rosturi
*pe suport din ciment

*pe suport din lemn – după pregătirea
suportului cu grund
4. Placare pe pardoseala încălzită
cu șapă, hidroizolație, adeziv pentru placări
și chit de rosturi pentru nivelare, hidroizolare,
placare (cu rost min de 2-3 mm), chituire
5. Placarea pardoselii cu plăci speciale, peste
hidroizolație, cu adeziv pentru placări și chit
de rosturi
*marmură, plăci tip mozaic/pe plasă;
* granit

PRODUSE
*weber N15
*weber BM15 + weber N15
*weberset H2O + webercolor comfort

*weberset EX25 max2 + webercolor comfort sau
weberepox easy
*weberset portelanat max2 + webercolor comfort sau
weberepox easy
PRODUSE

*webertec hydroprotect & webertec 828
+ weberset EX25 max2 (placi medii, mici) sau
weberset portelanat max2 (plăci mari) +
webercolor comfort (rost 1-6 mm) sau weberepox easy
*weber GR100 +  webertec hydroprotect & webertec
828 + weberset superflex max2 + webercolor comfort
*weberplan profi + webertec hydroprotect &
webertec 828 +  weberset portelanat max2 (plăci
medii și mici) sau weberset superflex max2 (plăci
mari) + webercolor comfort

* webertec hydroprotect & webertec 828 +  
weberset marmo plus  + weberepoxy easy sau
webercolor comfort
* webertec hydroprotect & webertec 828 +  
weberset superflex max2  + weberepoxy easy sau
webercolor comfort

www.facebook.com/WeberRomania
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SUMAR lucrări de cons t rucție și
renovare la INTERIOR
Aplicații speciale în baie

PRODUSE

6. Construirea unui duș cu rigolă în
pardoseală peste hidroizolație, cu adeziv
pentru placări și chit de rosturi
*pentru plăci ceramice

* webertec hydroprotect & webertec 828 +  
  weberset marmo plus  (plăci mici și medii) sau  
weberset portelanat max2 (plăci mari sau la
  încălzire în pardoseală) + weberepoxy easy

*pentru plăci tip mozaic vitroceramic

* webertec hydroprotect & webertec 828 +
  weberepoxy easy (lipire și chituire)

7. Placarea zonei de duș sau cadă peste
hidroizolație, cu adeziv pentru placări și
chit de rosturi

* webertec hydroprotect & webertec 828 +  
  weberset EX25 max2 sau weberset portelanat max2
  (la încălzire în pardoseală) + weberepoxy easy

8. Placarea pereților și a pardoselii din
baie peste altă placare existentă
(după înlăturarea plăcilor desprinse și
umplerea golurilor cu adeziv – cu o zi
înainte de placare)
cu grund, adeziv pentru placări și chit de
rosturi

III. Bucătărie:

Lucrări la pereții din bucătărie

1. Finisarea pereților FĂRĂ placare
ceramică cu tinci, glet de nivelare/
egalizare și finisare
* cu estetică în stil rustic
* în spații fără umiditate ridicată
* în spații cu umiditate ridicată
* pe zonele cu fisuri de structură - cu  
  înglobarea plasei de armare
2. Placarea pereților din bucătărie
cu adeziv pentru placări și chit de rosturi
* pentru plăci ceramice medii și mici

* pentru plăci ceramice mari
  (până la 80x80 cm)
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* weber GR100 + weberset portelanat max2 (plăci mici
  și medii) sau weberset superflex max2 (plăci mari) +
webercolor comfort sau weberepoxy easy

PRODUSE

* weber BM15-W (alb)
* weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) +  
weber N17 + weber N19
* weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) +  
weber N15 (egalizare și finisare)
* weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) +
weber mesh classic + weber N17 + weber N19

* weberset ST10 sau weberset H2O (zone expuse
umidității - ex: zona chiuvetei) + webercolor
comfort (rost 1-6 mm) sau weberepox easy (pentru
zone expuse la murdărire, abraziune, cu risc de
mucegai - ex: blat de lucru în zona de gătit)
* weberset EX25 max² sau weberset portelanat max²
(pentru plăci de 80x80 cm sau pentru granit) +
webercolor comfort (rost 1-6 mm) sau weberepox
easy (pentru zone expuse la murdărire, abraziune,
cu risc de mucegai - ex: blat de lucru în zona de
gătit)

Lucrări la pardoselile din bucătărie

PRODUSE

1. Placarea pardoselii din bucătărie peste
șapă, cu adeziv pentru placări și chit de
rosturi
* nivelare, placare, chituire

* weberplan profi + weberset H2O (plăci mici și
medii) sau weberset portelanat max² (plăci mari) +
webercolor comfort (rost 1-6 mm) sau weberepox
easy (pentru zone expuse la murdărire - ex: zona
de gătit)

2. Placare pe pardoseală încălzită
cu șapă, adeziv pentru placări și chit de
rosturi pentru nivelare și placare (cu rost
min de 2-3 mm), chituire

* weberplan profi + weberset portelanat max2 (plăci
medii și mici) sau weberset superflex max2 (plăci
mari) + webercolor comfort

www.ro.weber

www.youtube.com/WeberRomania

SUMAR lucrări de cons t rucție și
renovare la INTERIOR

IV. Camere de zi (living) și dormitoare:
Lucrări la
pereții din camere de zi și dormitoare
1. Finisarea
* pereților din zidarie cu tinci, glet de
nivelare/egalizare și finisare
* pereților din gips-carton cu glet de
finisare
Lucrări la
pardoselile din camere de zi și dormitoare

PRODUSE
* weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) +  
weber N17 + weber N19
* weber N19

PRODUSE

2. Egalizarea și nivelarea pardoselilor cu
grund, șapă de egalizare și nivelare

* weber GR100 + weber D10 + weberplan profi

3. Placarea pardoselii peste șapă, cu
adeziv pentru placări și chit de rosturi

* weberplan profi + weberset H2O (plăci mici și
medii) sau weberset portelanat max² (plăci mari) +
webercolor comfort (rost 1-6 mm) sau weberepox
easy

4. Placare pe pardoseala încălzită
cu șapă, adeziv pentru placări și chit de
rosturi pentru nivelare și placare (cu rost
min de 2-3 mm), chituire

* weberplan profi + weberset portelanat max2 (plăci
medii și mici) sau weberset superflex max2 (plăci
mari) + webercolor comfort

V. Spații cu t rafic intens (inclusiv COMERCIALE):

Lucrări                                                                         PRODUSE
1. Finisarea (Placarea) pardoselilor cu
adeziv pentru placări și chit de rosturi

* weberset portelanat max2 (plăci medii și mici) sau  
weberset superflex max2 (plăci mari) +  
weberepox easy

VI. Subsoluri:

Lucrări                                                                         PRODUSE

1. Finisarea pereților din subsol cu tinci
* cu estetică în stil rustic
*pentru medii umede - cu strat final
glet de finisare
2. Realizarea pardoselilor din subsol
cu hidroizolație, adeziv pentru placări și
chit de rosturi
* cu plăci mici și medii
* cu plăci mari

* weber BM15-W (alb)
* weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) +  
weber N15

* webertec superflex D2 & webertec 828 +
weberset EX25 max² + webercolor comfort
* webertec superflex D2 & webertec 828 +
weberset portelanat max² + webercolor comfort

www.facebook.com/WeberRomania
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SUMAR lucrări de cons t rucție și
renovare la EXTERIOR
I .

Lucrări                                                                              PRODUSE
SISTEM ETICS -WEBERTHERM CLASSIC
* weber P37 + weber P39 max² & weber mesh classic
+ weber G700 + weberpas classic
SISTEM ETICS - WEBERTHERM  MINERAL
* weber P37 + weber P39 max² & weber mesh classic
+ weber G700 + weber MIN100

2. Realizarea fațadei cu sistem de
TERMOIZOLARE (ETICS) – cu POLISTIREN
GRAFITAT, adeziv, plasă de armare, grund și
tencuială

SISTEM ETICS - WEBERTHERM PLUS
* weber P39 max² + weber P39 max² & weber mesh
classic + weber G700 + weberpas silicon plus

3. Realizarea fațadei cu sistem de
TERMOIZOLARE (ETICS) – cu
VATĂ MINERALĂ, adeziv, plasă de armare,
grund și tencuială decorativă

SISTEM ETICS - WEBERTHERM PRESTIGE
* weber P40 max² sau weber P50 max² (pe suporturi
critice: lemn, OSB) + weber R40 max² & weber
mesh prestige + weber G700 + weberpas silicate
sau weberpas topdry (zone expuse la umiditate
ridicată, cu risc de mucegai și apariția algelor)

4. Realizarea fațadei FĂRĂ sistem de
termoizolare – cu tencuială, tinci, grund
de amorsaj pentru tencuieli decorative +
tencuială decorativă + grund de amorsaj
pentru vopsele silicatice de exterior +
vopsea silicatică pentru exterior

* weber BC15 + weber BM15 (gri) sau weber BM15-W
(alb) + weber G700 + weber MIN100 + weber G800 +
weberton variosil

Lucrări                                                                              PRODUSE
1. Placarea teraselor acoperite cu
hidroizolație, adeziv pentru placări, chit de
rosturi
* cu plăci medii și mici
* cu plăci mari

* webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset
EX25 max² + webercolor comfort sau weberepox easy
* webertec hydroprotect & webertec 828 +
weberset portelanat max² + webercolor comfort sau
weberepox easy
* webertec hydroprotect & webertec 828 +
weberset marmo plus + webercolor comfort sau
weberepox easy

* cu plăci din marmură

2. Placarea teraselor neacoperite cu
hidroizolație, adeziv pentru placări, chit de
rosturi
* cu plăci medii și mici
* cu plăci mari
* cu plăci din marmură

IV . ALEI PIETONALE

* webertec hydroprotect & webertec 828 +
weberset portelanat max² + weberepox easy
* webertec hydroprotect & webertec 828 +
weberset superflex max² + weberepox easy
* webertec hydroprotect & webertec 828 +
weberset marmo plus + weberepox easy

(sau SCĂRI)

Lucrări                                                                              PRODUSE

II . SOCLU

Lucrări                                                                              PRODUSE
1. Realizarea cu sistem de TERMOIZOLAȚIE
(ETICS) pentru soclu – cu POLISTIREN
EXTRUDAT, adeziv, plasă de armare, grund
de amorsaj, tencuială decorativă tip mozaic

renovare la EXTERIOR
III . TERASA

FAȚADĂ

1. Realizarea fațadei cu sistem de
TERMOIZOLARE (ETICS) – cu POLISTIREN
EXPANDAT, adeziv, plasă de armare, grund
și tencuială decorativă

SUMAR lucrări de cons t rucție și

SISTEM ETICS - WEBERTHERM FORTE
* weber P50 max² + weber P50 max² & weber mesh
prestige + weber.mozaik primer G704 +
weberpas mozaik

1. Realizarea aleilor pietonale (sau scărilor)
cu hidroizolație, adeziv pentru placări și
chit de rosturi

* webertec hydroprotect + weberset marmo plus +
webercolor stone

V . GARDURI

Lucrări                                                                              PRODUSE

2. Finisarea soclului cu PLACĂRI, cu adeziv
pentru placări și chit de rosturi
* placări cu piatră naturală sau granit

* weberset stone + webercolor stone

* placări cu plăci ceramice – peste
hidroizolație

* webertec hydroprotect & webertec 828 +
weberset portelanat max² + weberepoxy easy

1. Tencuirea sau placarea gardurilor
* Tencuirea cu tencuială, tinci și tencuială
decorativă (și vopsea decorativă)
* Placarea cu tencuială, adeziv pentru
placări, chit de rosturi
** cu plăci din piatră naturală
** cu klinker

* weber BC15 + weber BM15 (gri) sau weber BM15-W
(alb ) + weber MIN100 (+ weberton variosil)
* weber BC15 + weberset stone + webercolor stone
* weber BC15 + weberset portelanat max² + webercolor
stone

VI . PISCINE

Lucrări                                                                              PRODUSE
1. Realizarea piscinelor cu hidroizolație,
adezivi pentru placări și chit de rosturi
* cu plăci ceramice
* cu mozaic sau marmură
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* webertec hydroprotect & webertec 828 +
weberset superflex max² + weberepox easy
* webertec hydroprotect & webertec 828 +
weberset marmo plus + weberepox easy
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CAPITOLUL I – Ambalare

C. GRUNDURI, HIDROIZOLAȚII, TENCUIELI DECORATIVE
> Grunduri
AMBALAJ

UNITATEA DE AMBALARE :

weber GR100

A. ADEZIVI (PENTRU PLACĂRI CERAMICE, PIATRĂ și TERMOIZOLAȚII),
MORTARE DE ZIDĂRIE, TENCUIELI DE BAZĂ, TINCI, GLETURI, ȘAPE
AMBALAJ

Bidon (kg)

Sac hârtie (kg)

Nr. saci / palet

Găleată (kg)
5

weber G700

5 și 20

weber G800

10

Palet (kg)

weberset ST10

> Hidroizolații, tencuieli decorative și vopsea pentru fațadă

weberset H2O
AMBALAJ

weber.set EX25 max2
weberset portelanat max2

25

48

1200

Bidon (kg)

webertec hydroprotect

Găleată (kg)

10

20

weberset superflex max2

webertec superflex D2

weberset stone

weber MIN100

weberset marmo plus

weberpas mozaik

20

weber P37

weberpas topdry

25

weber P39 max2

weberpas silicate

25

weber P40 max2

weberpas silicon plus

25

weber P50 max2

weberpas classic

25

weber R40 max2

weberton variosil

25

weber KL15

30

42

1260

weberton variolast

25

weber PL25

25

48

1200

weber BC15

30

42

1260

25

48

1200

20

54

1080

5

144

720

20

54

1080

30

42

1260

25

48

1200

5

144

720

25

weber BM15
weber BM15-W
weber N15
weber N17 și weber N19
weber D10
weberplan profi

48

1200

Sac hârtie (kg)

5 și 24
20

D. ACCESORII pentru hidroizolații și termoizolații:
AMBALAJ

Cutie (kg)

webertec 828  
- accesorii:  colț interior, exterior,
bandă ajustabilă pentru țevi

10 buc

Rolă

webertec 828
- bandă de etanșare

10 și 50 m

webermesh classic
webermesh prestige
- plasă de armare

50 m (= 55 m2)

B. CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACĂRI
> cu PLĂCI CERAMICE:
AMBALAJ
webercolor comfort

Sac plastic (kg)

Nr. saci / cutie

Cutie (kg)

2 kg

8

16

5 kg

4

20

> cu PIATRĂ:
AMBALAJ
webercolor stone

Sac hârtie (kg)

Nr. saci / palet

Palet (kg)

20

54

1080

> aplicații SPECIALE:
AMBALAJ
weberepox easy
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CAPITOLUL II - Comenzi
2.1 Clasificarea ABC a produselor în funcție de disponibilitatea în stoc și la livrare
Produsele comercializate de SGCPRo (Saint-Gobain Weber) sunt clasificate în categorii A, B și C, în funcție de perioada de livrare:
produse tip A - se livrează în 2 zile de la comanda fermă (există în stoc)
produse tip B - se livrează în 5 zile de la comanda fermă (se pregătesc individualizat)
produse tip C - produse speciale pentru care se va confirma disponibilitatea, caz cu caz

2.2 Lansare comenzi
Clientul va solicita cantităţile şi tipurile de produse dorite pe baza unei comenzi scrise, care se va transmite,
în zilele lucrătoare cu cel puţin 24 de ore înainte de data de livrare, prin:
a) platforma de comenzi online Weber eShop (pe baza numelui de utilizator și a parolei de acces alocate);
b) e-mail la adresa comenziweber@saint-gobain.com;
c) fax;
d) orice alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea comenzii şi confirmarea primirii acesteia de către
Departamentul Customer Service.
Comenzile sosite până la ora 14:00 se consideră intrate în data respectivă calendaristică. Comenzile venite după
această oră se consideră intrate în ziua următoare calendaristică.
Planul de procesare a comenzilor acoperă intervalul 08.30-16.30.

Termenul de creare a comenzii de livrare este de maxim 2 ore din momentul în care comanda de livrare devine
fermă. Dacă sunt îndeplinite toate condițiile de procesare a comenzii, Clientului i se va transmite automat din
sistem, pe e-mail, Confirmarea de comandă, prin care se confirmă disponibilitatea produselor, inclusiv condițiile
comerciale.
Pentru detalii complete despre etapa CONFIRMARE COMANDĂ în platforma de comenzi online, vă rugăm să consultați ANEXA Weber eShop.
Comanda de livrare plasată de către Client pe platforma de comandă Weber eShop este blocată la livrare automat de către sistem. După analiza comenzii și completarea datelor, precum și ajustarea acesteia împreună cu
Clientul, se deblochează comanda de către Asistent Servicii clienți, comanda urmând fluxul normal de livrare
până la facturare.

2.4 Modificare comenzi
Modificarea comenzii se poate face în aceeași zi în care este emisă comanda.
1.

Dacă transportul este asigurat de Client, se poate face modificarea comenzii cu minim 8 ore înainte de
data încărcării.

2.

Dacă transportul este asigurat de Saint-Gobain Weber, în funcție de etapa de contractare a transportului
pentru comandă și costurile aferente, se vor comunica detaliile pentru fiecare caz în parte (ex. accept
sau refuz modificare, costuri aferente, dată nouă de livrare, etc.).

Pentru operativitatea procesării comenzilor se recomandă utilizarea adresei de e-mail
comenziweber@saint-gobain.com sau a platformei de comenzi online Weber eShop, care permite și configurarea camionului de livrare, reluarea unor comenzi anterioare pentru actualizare rapidă, etc.

2.5 Anulare comenzi

Pentru ca Saint-Gobain Weber să asigure respectarea termenelor standard de livrare, comenzile vor avea următorul flux:        

O comandă de livrare poate fi anulată din oficiu după 30 de zile de la introducerea acesteia în sistem în situația în
care marfa nu este ridicată de către client sau în cazul în care comanda este blocată la credite.

Intervale orare zilnice

Anularea unei comenzi, după ce s-a confirmat, se poate face fără costuri suplimentare dacă se respectă intervalele orare stabilite  la pct 2.1. Pentru celelalte cazuri, în funcție de etapa de contractare a transportului pentru
comandă și costurile aferente, se vor comunica detaliile pentru fiecare caz în parte (ex.: costuri aferente, etc.).

Comenzi la
care asigură
transportul

Lansare
comandă

Modificare
comandă
client

Transmitere confirmare
comandă (proformă)
Saint-Gobain Weber

Primire
confirmare
client

Anulare comandă

Saint-Gobain
Weber

<14:00

<16:00

<16:30

<17:00

<9:00 (a doua zi)

<16:30

>2 ore înainte
de încărcare
(a doua zi)

>2 ore înainte de
descărcare (a doua zi)

Clientul

>14:00

<16:00

2.6 Termen estimat de livrare
Prin data de livrare, părțile înţeleg data la care Clientul dorește să ridice materialele din depozitul  Saint-Gobain
Weber în cazul în care transportul este efectuat de către Client sau data la care materialele ajung la adresa de
livrare în cazul în care transportul este efectuat de către Saint-Gobain Weber și care a fost specificată în comandă. Data de livrare este comunicată în confirmarea de comandă, emisă automat de sistem.

Totodată se va face verificarea debitelor de plată ale clientului și încadrarea în limita de creditare. Dacă sunt
probleme, comanda rămâne în așteptare până la clarificarea situației.

Livrarea mărfurilor comandate pe modul de camion întreg și aflate în categoria A și TIR complet (sau Camion
COMPLET) se onorează în termen de 2 zile lucrătoare, de la data acceptării confirmării comenzii (proformei) de
către Client și cu condiția să nu existe constrângeri de ordin financiar care să restricționeze livrarea.

Clientul poate plasa comanda și online, pe platforma de comandă Weber eShop la adresa https://eshop.weber.ro/
care este un sistem informatic integrat, toate operațiunile fiind preluate automat și în timp real de către SAP.

Mărfurile care uzual nu sunt în stoc (categoria B și C) și necesită aprovizionări și producție specială se vor livra
la termene specifice comunicate.

Accesarea platformei de comenzi online Weber eShop de către client se face prin intermediul unui user și a unei
parole unice și netransmisibile.

Comenzile ce constituie fracții de camion și necesită cuplaje în vederea livrării se vor livra în funcție de găsirea
acestora.

Accesul pe platforma Weber eShop se creează de către Asistent Servicii clienți/Manager Relații clienți.

În cazurile speciale în care furnizorii de transport contractați de Saint-Gobain Weber nu reușesc din motive obiective să asigure necesarul de mijloace auto sau când numărul comenzilor depășește capacitatea fizică de livrare
a depozitelor, Saint-Gobain Weber își rezervă dreptul de a putea modifica termenele de livrare, în concordanță cu
volumul comenzilor lansate de Clienți. Termenele noi de livrare vor fi aduse la cunoștința Clienților în prealabil.

Pentru detalii complete despre etapa LANSARE COMANDĂ în platforma de comenzi online, vă rugăm să
consultați ANEXA Weber eShop.

2.3 Confirmare comenzi
Comanda de livrare plasată prin e-mail, fax sau alte mijloace, este analizată în prealabil de către Asistent Servicii clienți. În condițiile în care comanda de livrare este fermă, reală și conține elementele obligatorii /cantitățile
indicate, comanda va fi creată în sistem de către Asistent Servicii clienți.
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CAPITOLUL III - Livrare
Livrarea comenzilor se face prin 2 moduri :
3.1 Livrarea cu transport asigurat de Saint-Gobain Weber
Saint-Gobain Weber se angajează să asigure transportul produselor comercializate către Clienți, pentru comenzi
cu masă standard de 24 tone (TIR complet) sau 10 tone (camion complet).
Pentru zone limitrofe fabricilor Weber (Brănești, Suceava, Turda), se acceptă și 5, 3 sau 1.5 tone.
În funcție de configurația comenzii și de volumul acesteia, se aplică și costul de transport aferent, cost stabilit
pentru fiecare județ în parte. Acesta este specificat ca poziție distinctă pe factură, conform grilei de transport
stabilită.
Pentru comenzile de tencuială, Saint-Gobain Weber pune la dispoziție livrarea acestora prin sistem de curierat,
cu cost de transport calculat / găleată.
Saint-Gobain Weber acceptă ca destinaţie de livrare fie depozitul Clientului, fie o altă destinaţie cerută de acesta.
Solicitarea pentru o destinaţie nouă se face utilizând formularul tipizat, pus la dispoziţie de Saint-Gobain Weber.
Prin completarea şi semnarea formularului, Clientul îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor
generale de livrare, valabile pentru toate destinaţiile:
- să nu existe restricţii rutiere care să limiteze sau să restricţioneze accesul autocamioanelor cu masa brută de
40 de tone la adresa respectivă;

La încărcarea din depozit delegatul va recepţiona materialele confirmate în comandă. Pentru evitarea deteriorării la transport a materialelor încărcate, delegatul va colabora cu şeful de depozit pentru găsirea poziţiei optime
pentru amplasarea încărcăturii.
Delegatul va semna avizul de expediţie, confirmând prin aceasta acordul în legătură cu menţiunile efectuate
pe aviz şi odată cu aceasta îşi va lua răspunderea pentru materialele încărcate. Transportul va fi însoţit de un
exemplar al avizului de însoţire a mărfii. Se vor indica pe aviz data şi ora primirii mărfurilor. Diferenţele cantitative şi/sau deteriorările calitative vor fi obligatoriu menţionate pe avizele de însoțire a mărfurilor. În caz contrar,
reclamaţiile privind diferenţele calitative şi/sau deteriorările calitative nu vor fi acceptate, cu excepţia cazurilor
de vicii ascunse.
Responsabilitatea Saint-Gobain Weber în ceea ce priveşte livrarea încetează după încărcarea în camioane a materialelor şi semnarea de primire a delegatului Clientului.
Recomandări: condiţiile de depozitare, transport la și de la locul de desfăşurare a activităţii, menționate pe
ambalaje și pe fișele tehnice ale produselor, sunt de maximă importanță pentru păstrarea calității acestora în timp:
*Adezivii pentru polistiren, pentru placări, mortarele de zidărie, tinciurile și gleturile, șapele: se vor depozita în
mediu uscat, pe paleţi de lemn. Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului şi a suportului de la +5°C până
la +30°C.
*Chitul de rosturi: se va depozita în ambalajul original, nedeteriorat, în mediu uscat și răcoros. Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului şi a suportului de la +5°C până la +30°C.
*Hidroizolațiile: se vor depozita în ambalajele originale, închise ermetic, în mediu uscat. Componenta lichidă ferită de îngheţ şi temperaturi ridicate. Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului şi a suportului de la
+5°C până la +30°C.

- să nu existe un sistem de acces bazat pe plata unor taxe speciale;

*Tencuielile și vopseaua decorativă: se vor depozita în găleţile originale, închise ermetic, ferite de îngheţ şi temperaturi ridicate, de acţiunea directă a razelor solare.

- să existe mijloacele de descărcare necesare;

Pentru informații actualizate în mod continuu, consultați fișele tehnice.

- să existe o persoană împuternicită pentru a recepţiona şi confirma de primire avizul.
În caz contrar, acestea cad în sarcina Clientului, care este obligat să anunţe existenţa unor astfel de cazuri la
emiterea comenzii.
Saint-Gobain Weber îşi rezervă dreptul de a refuza destinaţii care NU respectă condiţiile generale de livrare de
mai sus.
La recepția mărfurilor Clientul va verifica vizual marfa și apoi va confirma actele de transport. Va menționa pe
ele eventualele probleme.
Timpul alocat pentru descărcarea unui autocamion este de maxim 3 ore.

CAPITOLUL IV - Fact urare
Facturarea comenzilor de livrare se face automat de către sistem a doua zi după încărcare. În momentul emiterii, factura se transmite automat pe e-mail Clientului, exclusiv în format electronic.
Primirea facturii de către Client şi lipsa denunţării acesteia în termen de 5 zile de la primire echivalează cu acceptarea la plată a sumei, creanța devenind astfel certă, lichidă şi exigibilă.

În cazul depăşirii acestui termen, Clientul se obligă să achite taxele de staţionare.

3.2 Livrare cu transport asigurat de Client
Clientul are opțiunea de a ridica marfa în regim propriu. În acest caz, va trimite pe e-mail sau alt mijloc, înainte
cu cel puțin 24 de ore, o delegație pentru ridicarea mărfurilor, ce va conține data și ora programării, datele delegatului, comanda și produsele pe care dorește să le ridice.
În baza delegației transmise, ulterior i se va comunica Clientului de către Asistent Servicii clienți, data și ora programată, în funcție de ordinea de încărcare.
Delegatul Clientului se va prezenta la data şi ora indicate de Saint-Gobain Weber la momentul confirmării
disponibilităţii de încărcare din depozitul indicat, cu un mijloc de transport corespunzător, de dimensiuni
potrivite, care se poate încărca mecanizat, cu stivuitorul, prin decopertare bilaterală (prelate detaşabile, stâlpi
demontabili, obloane rabatabile, etc.).
La intrarea în incinta depozitelor Saint-Gobain Weber, delegatul (care poate fi chiar conducătorul mijlocului auto
al Clientului) va trebui să poarte echipament de protecţie conform standardelor Saint-Gobain Weber: vestă de
înaltă vizibilitate, cască şi încălţăminte de protecţie, cu bombeu metalic. În caz contrar, livrarea nu va putea fi
efectuată, Saint-Gobain Weber având dreptul de a refuza încărcarea şi livrarea produselor comandate, întreaga
responsabilitate pentru această situaţie revenind în întregime Clientului.
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CAPITOLUL V - Sit uații speciale:
ret ur, reciclare, reclamații
5.1 Retur produse
Returnarea mărfii de către clienții cu care derulăm contracte comerciale se face exclusiv cu acordul expres al
Saint-Gobain Weber și doar în baza unui motiv întemeiat sau în baza acordurilor comerciale.
Clientul notifică în scris Saint-Gobain Weber intenția de a returna marfa, precizând:
*motivul solicitării: reclamație client, greșeală comandă client, greșeală preluare comandă, acorduri comerciale
*produsele și cantitățile pe care dorește să le returneze, inclusiv data de producție
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Returul este o factură cu „minus” folosită pentru a corecta factura inițială, în cazul în care Clientul trimite sau se
ia inapoi o parte sau toată marfa livrată inițial, cu condiția ca produsul să fie intact. Preluarea returului se face pe
baza avizului de însoțire a mărfii emis de către Client.
Pot exista costuri aferente acestui demers, care vor fi comunicate, caz cu caz, către Client.

5.2 Reciclare
Mecanismul de returnare a EUROPALEȚILOR
Fiecare comandă de marfă va include atât costul aferent produselor din comanda de livrare, cât și valoarea
garanției paleților (specificată ca poziție distinctă pe factură), în valoare de 25 RON (exclusiv TVA) pentru fiecare
palet de lemn livrat.
Returnarea EUROPALEȚILOR aferenți mărfurilor Saint-Gobain Weber de către clienții cu care derulăm contracte
comerciale se face în conformitate cu indicațiile oferite de Asistentul Servicii clienți în relaţia cu fiecare client,
pentru o bună funcționare a procesului. Asistentul Servicii clienți trimite lunar informare clienților despre numărul paleților de returnat, în urma căreia se așteaptă răspuns în 48 ore - cu confirmarea cantităților disponibile.
Ulterior se transmite departamentului de logistică, în vederea organizării returului. Retururile se fac pe rute stabilite, după confirmarea paleților. Pe fiecare rută se vor încărca minimum 400 paleți.
Se acceptă returnarea DOAR a acelor paleți care respectă STANDARDELE DE CALITATE.

5.3 Reclamații
Orice reclamație trebuie notificată în scris, utilizând formularul de reclamații standard, prezentat pe pagina alăturată.
Clientul va transmite Reclamația către Responsabilul pentru tratarea reclamațiilor prin e-mail la adresa
reclamatiiweber@saint-gobain.com sau fax la nr. 0246 312 044, utilizându-se Formularul de reclamație, care va
fi completat de către Client sau de către Client împreună cu: a) persoane din cadrul Departamentului Vânzări al
Saint-Gobain Weber (reprezentanți de vânzări, reprezentanți de vânzări în proiecte, manageri regionali de vânzări, etc.); b) persoane din cadrul departamentului tehnic (consultanți tehnici).
Pe Formularul de reclamație se vor completa toate rubricile aplicabile: Client, Produs (locul producției, unitatea de livrare, cantitate reclamată, lot (de pe sac), nr. Factură/Aviz de expediție/Comandă, informații despre
transport/conducător auto), încadrarea conform categoria,   grupa și tipul reclamației și pretențiile clientului/
beneficiarului pentru soluționare. În lipsa datelor complete și corecte pentru posibilitatea identificării reclamației,
aceasta nu se va înregistra până la obținerea informațiilor necesare.
După înregistrarea reclamației, Responsabilul pentru tratarea reclamațiilor va transmite Clientului în 2 zile lucrătoare o nota scrisă, confirmându-i că reclamația a fost înregistrată și urmează să fie analizată în vederea
soluționării.
Neconformitățile vizibile se transmit în max. 2 zile lucrătoare de la recepție, iar în cazul aspectelor ascunse, se
transmit în momentul constatării problemei. În medie, durata de la înregistrarea reclamației până la răspunsul
final dat Clientului ne propunem să nu depașească 12 zile lucrătoare. În situații excepționale, când tratarea reclamației presupune o analiză comună cu Clientul, durata analizei poate fi mai îndelungată. La solicitarea Departamentelor implicate, Clientul poate fi notificat în ceea ce privește extinderea termenului de soluționare.

Paleții care prezintă următoarele deficiențe NU vor fi considerați ca fiind în limitele standardelor de calitate acceptate și nu vor fi acceptați ca retur:

- stare generală precară: prezintă rupturi sau sunt casanți, prezintă o culoare intensă sau sunt contaminați cu ciment, smoală, etc.,
lemnul din care sunt confecționați nu are rezistență (capacitate
portantă);

- prezintă mai mult de 4 părți distruse, există șipci transversale
rupte sau cuiele sunt vizibile.

Paleții vor fi returnați de clienții cu care derulăm contracte comerciale în baza unui aviz de insoțire a mărfii, ce va
conține datele necesare, în vederea emiterii facturii de stornare a garanției.
Dupa recepția paleților returnați de către Client, Asistentul Servicii clienți va emite o factură de retur, reducând
astfel numărul de paleți aflați în garanția Clientului și returnarea valorii garanției.
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Formular reclamație

Stimate client,
Vă rugăm să completați datele de mai jos referitoare la reclamația Dvs. , inclusiv date de contact (tel/fax, e-mail)
pentru confirmare înregistrare/notificări reclamație.
Se completează o reclamație pentru o singură livrare. Neconformitățile vizibile (identificabile la recepție) se
transmit în max. 2 zile lucrătoare de la recepția produselor. În cazul lipsei datelor corecte și complete, reclamația
Dvs. se poate respinge până la primirea datelor necesare analizării și soluționării acesteia.
Organizația noastră va trata prompt reclamația Dvs., urmând ca în 2 zile lucrătoare de la primirea Formularului
reclamație completat cu toate datele solicitate să primiți din partea noastră confirmarea scrisă privind nr. de
înregistrare din baza noastră de date.
CLIENT: S.C. ______________________________________________________FILIALA: _______________

Calitate

Lucrabilitate:

£ Nu se întinde
£ Nu este lipicios
£ Textură
£ Diferențe culoare față de paletar                                            
£ Diferențe culoare față de comanda
        inițială                                       
£ Nu este alb (pt. produsele albe)

Cantitate

Încărcat greșit

£
£
£

Plus
Minus
Inversat

Livare

£
£
£
£
£

Întârziată
În avans
Greșeală adresă livrare
Timp mare de așteptat la încărcat
Descărcare greșită

Greșeală comandă

£
£
£
£

Omitere linie din comandă
Introducere linie în plus
Introdus alt produs
Eroare agent vânzări

Diferență preț

£
£
£
£

Neaplicare promoție
Setare greșită preț
Eroare agent de vânzări
Cost transport eronat

Livrare

Adresa: ______________________________________________________________________________
Tel./Fax și E-mail: _______________________________________________________________________
Reprezentant: ________________________________________  SEMNĂTURA+STAMPILA
1. Date referitoare la produsul/ele reclamat/e :

Documente eronate

Unitatea de producție și Unitatea de livrare____________________________________________________
Nr. comandă sau aviz sau factură/data _______________________________________________________
Informații transport (propriu/Weber/curier, etc.) ________________________________________________
2. Vă rugăm specificați reclamația în funcție de produs și cantitate/categorie, grupa și tip, de mai jos :
Categorie

Grupa

Calitate

Denumire produs
(cod, culoare, etc.)

Data Fabricație

Grupă reclamație

Tip reclamație

Cantitate recl. UM
(saci/găleți)

Tip

Ambalaj/Produs

£
£
£
£
£
£
£

Rupt/spart
Ud/umed
Decolorat
Produs întărit/cu bulgări
Calitate paleți tip euro
Deteriorat în timpul transportului
Lipsă etichete/Dată producție

Greutate

£

Abatere cantitativă

Termen de valabilitate

£
£

Mai mic față de termen contract
Produs livrat expirat

Consistență sau Aspect pastă:

£
£
£
£
£
£

Sedimentează
Nisipos
Prezintă aglomerări
Prezintă impurități
Lipsă granule rolare
Neomogen

Timp de priză/uscare:

£
£

Mic
Mare

Consum:

£

Mai mare față de specificațiile tehnice

Rezistență sau Aderență:

£
£
£
£

Produsul se macină
Prezintă fisuri
Nu aderă la suport
Nu aderă la placă

Conformitate

Detaliere produs / lot / reclamație / cantitate

3. Documente atașate (PV, fotografii, etc.)?   £ DA
£ NU
Mostre? £ DA
£ NU
Vă rugăm să precizați - documentele _______________________________________________________
                                    
- mostrele __________________________________________________________
4. Pretențiile Dvs. referitoare la soluționarea reclamației și alte observații relevante:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Vă mulțumim pentru datele furnizate. În baza completării tuturor datelor solicitate mai sus, necesare procesului de analizare a reclamației Dumneavoastră, vă vom comunica în scris, în decurs de 12 zile de la înregistrarea reclamației, rezultatul și  
propunerea de soluționare a acesteia.
Contact:  tel./fax 0264 312 044
                E-mail: ReclamatiiWeber@Saint-Gobain.com

Reclamație întocmită în data:______________________________________________________________
Nume (SR/consultant  tehnic) ______________________________________semnatura _________________
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Pentru reclamațiile de calitate, pe lângă fotografii şi mostre, este necesar să se
completeze și Raportul de constatare:
1. CLIENT WEBER / BENEFICIAR

Data :

___________________________________________________________________________________

CAPITOLUL VI
Asistență tehnică & formare profesională
Documentația tehnică a produselor este accesibilă electronic, pe website-ul nostru: www.ro.weber

Persoana de contact și nr. telefon:  Șef Șantier / Șef depozit / Beneficiar
Pentru întrebări standard, echipa de vânzări a Saint-Gobain Weber vă poate oferi CONSULTANȚĂ TEHNICĂ, în
orice moment. În plus, echipa tehnică de specialiști, a cărei pregătire profesională și experiență vastă pot acoperi
cererile speciale, vă stă la dispoziție, putând veni în întâmpinarea d-voastră cu soluții fezabile.

Adresa șantierului în lucru:
2. DATE reclamaȚie (Denumire produs, Categorie / Tip reclamație)
Denumire produs:                                                                     Categorie / Tip reclamație:
Unitate de producție:                                                               Unitate de livrare:     
Data fabricaţiei / Lotul:                                                           Ora:
Cantitatea totală achiziționată:                                             Cantitatea reclamată:
3. DATE LUCRARE / APLICARE
Data aplicării:                                                                             Temperatură/umiditate în momentul aplicării:                                  
                            Suprafață suport                                                                               

Stare suprafață suport

Saint-Gobain Weber este deosebit de interesată de realizarea unor lucrări de înaltă calitate în scopul creşterii
satisfacţiei clienţilor. Suntem conştienţi că în afară de materiale de calitate şi tehnologii verificate, de o deosebită
importanţă este factorul uman a cărui pregătire teoretică şi practică influenţează calitatea manoperei. Astfel,
la cerere, în limita timpului și a colectivului disponibil, vă putem oferi pregătire tehnică, ca parte din FORMAREA
PROFESIONALĂ desfașurată la Academia Tehnică Saint-Gobain, aferentă diverselor meserii, pentru aplicarea
Soluțiilor pe care le avem în oferta noastră (ex. termoizolare-ETICS, hidroizolații pentru spații speciale, aplicarea
mecanizată a tencuielilor și gleturilor, etc.).

£  Cărămidă

£ Mozaic                                                    £ Curățată

DETALII UTILE

£  BCA

£  Gips carton                                              £  Uscată

ANEXA - Standardele ISO deținute, garanția calității activității Saint-Gobain Weber

£  Șapă                                                       £  Beton                                                    

£  Plană

£  Plăci ceramice                                     £  Termosistem                                        £  Grunduită

1) ISO 9001:2015
Sistemul de Management al Calității

£  Tencuială pe bază de ciment           £  Tencuială pe bază de ipsos               £  Degresată        

Produsul aplicat:   £  la Interior             £  la Exterior              £  Manual                £  Mecanizat

Vechimea suprafeței suport (construcție nouă/veche):
4. METODA DE INVESTIGARE / CONSTATĂRI
£  Vizualizare        £  Măsurare/Metode/Echipamente       £  Lot testat/cantitate      £  Eșantionare (mostră)          
£  Altele
5. OBSERVAȚII EXECUȚIE / CONSTATĂRI

Standardul ISO 9001 specifică cerinţele generale pentru
dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calității, în scopul de a satisface
cerinţele clienţilor.
• Punerea în aplicare a standardului ISO 9001, în practica
de afaceri de zi cu zi a unei companii confera încredere
clientului că produsul şi / sau serviciul furnizat este în
conformitate cu specificaţiile stabilite și cerințele legale
și de reglementare, contribuie la eficientizarea activității şi creşterea productivităţii, corelate cu asigurarea
resurselor necesare pentru a menţine competitivitatea
la nivel global.
Pentru certificare, se urmăresc: eficacitatea - datorată
îmbunătăţirii continue a proceselor, îmbunătăţirea calităţii, serviciilor, costurilor şi a tehnologiei, satisfacția
clienților și a angajaților, existența unor parteneri certificați ISO 9001, etc.
• ISO 9001:2015 introduce termenii de risc şi oportunităţi.
Companiile certificate demonstrează că au identificat
riscurile şi acţionează în vederea eliminării sau limitării
efectelor acestora asupra capacităţii sistemului de management al calităţii de a obține rezultatele dorite.
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2) ISO 14001:2015
Sistemul de Management de Mediu
Implementarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2015
dovedeşte implicarea companiei în economia şi reutilizarea resurselor ecosistemului planetei noastre.
• Implementarea unui sistem de management de mediu presupune o preocupare susţinută de: reducere a utilizării de materii prime şi alte resurse,
reducere a consumului de energie, creştere a eficienţei utilizării produselor,
proceselor şi serviciilor, reducerea costurilor pentru generarea şi eliminarea
deşeurilor, utilizarea resurselor regenerabile, promovarea de produse „prietenoase” cu mediul, cu scopul de a proteja mediul.
• ISO 14001:2015 aduce câteva modificări, dintre care menţionăm: alinierea
termenilor de referinţă şi include planificare şi control ţinând cont de riscuri,
ca parte integrantă din auditurile interne

3) OHSAS 18001:2007
Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale
Implementând standardul OHSAS 18001, organizaţiile vin în întâmpinarea
nevoii de performanţă în sănătatea şi siguranţa în munca angajaţilor din
toate locurile de muncă. Un sistem de management pentru sănătate şi securitate în muncă (ocupaţională) oferă garanţia îndeplinirii preocupărilor
din domeniul securităţii în muncă şi cerinţele impuse de legislaţia relevantă.

ANEXA

Lis ta cu CLASIFICAREA ABC a PRODUSELOR
Clasificarea ABC a produselor în funcție de disponibilitatea în stoc și la livrare
Produsele comercializate de Saint-Gobain Weber sunt clasificate  în categorii A, B și C, în funcție de perioada de livrare:
  
produse tip A - se livrează în 2 zile de la comanda fermă (există în stoc)
       
produse tip B - se livrează în 5 zile de la comanda fermă (se pregătesc individualizat)
        
produse tip C - produse speciale pentru care se va confirma disponibilitatea, caz cu caz
CATEGORIE
Grund

Adeziv placări CERAMICE

Adeziv placări PIATRĂ
Adeziv placări MARMURĂ

Adeziv termoizolații

Mortar zidărie-BCA
Mortar zidărie-CĂRĂMIDĂ
Tencuieli de bază
Finisaje pereți - tinci

Finisaje pereți - glet

Hidroizolații
Șapă-egalizare
Șapă-nivelare
Tencuială decorativă minerală
pentru fațadă
Chit placări - PIATRĂ
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Cod SAP
5200570270
5200550901
5200550910
5200572339
5200550907
5200550905
5200550908
5200550904
5200550919
5200665103
5200662606
5200662605
5200662604
5200554106
5200554105
5200554103
5200554102
5200554100
5200550920
5200638312
5200670648
5200550921
5200641122
5200770777
5200554108
5200609535
5200601914
5200600481
5200601401
5200550913
5200550912

Descriere
weber GR100 5 kg / găleată
weberset ST10 25 kg
weberset H20 25 kg
weberset EX25 max2 25 kg
weberset portelanat max2 25 kg
weberset superflex max2 25 kg
weberset stone 25 kg
weberset marmo plus 25 kg
weber P37 25 kg
weber P39 max2 25 kg
weber P40 max2 25 kg
weber P50 max2 25 kg
weber R40 max2 25 kg
weber PL25 25 kg
weber KL15 25 kg
weber BC15 25 kg
weber BM15W 25 kg
weber BM15 25 kg
weber N15 20 kg
weber N17 20 kg
weber N17 5 kg
weber N19 20 kg
weber N19 5 kg
webertec hydroprotect - componenta A+B 30 kg
weber D10 30 kg
weberplan profi 25 kg
weber MIN 100 R3 20 kg
weber MIN 100 k1,5  20 kg
weber MIN 100 k2  20 kg
webercolor stone gri 20 kg
webercolor stone alb 20 kg

Categoria ABC
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
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CATEGORIE

Chit de rosturi plăci ceramice
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Cod SAP
5200842726
5200842696
5200842724
5200842694
5200842725
5200842695
5200842697

Descriere
webercolor comfort WHITE 5 kg
webercolor comfort WHITE 2 kg
webercolor comfort PERLA 5 kg
webercolor comfort PERLA 2 kg
webercolor comfort MARBLE 5 kg
webercolor comfort MARBLE 2 kg
webercolor comfort BEIGE 2 kg

5200842727

webercolor comfort BEIGE 5 kg

A

5200842738
5200842708
5200842742
5200842712
5200842730
5200842700
5200842729
5200842699
5200842746
5200842716
5200842703
5200842733
5200842731
5200842701
5200842723
5200842693
5200842722
5200842692
5200842735
5200842705
5200842719
5200842749
5200842743
5200842713
5200842728
5200842698
5200842734
5200842704
5200842750
5200842720
5200842741
5200842711
5200842740
5200842710
5200842751
5200842721
5200842739
5200842709
5200842748
5200842718
5200842732
5200842702
5200842736
5200842706
5200842714
5200842744
5200842737
5200842707
5200842745
5200842715
5200842747
5200842717

webercolor comfort SESAME 5 kg
webercolor comfort SESAME 2 kg
webercolor comfort ALMOND 5 kg
webercolor comfort ALMOND 2 kg
webercolor comfort TOFFEE 5 kg
webercolor comfort TOFFEE 2 kg
webercolor comfort NUTT 5 kg
webercolor comfort NUTT 2 kg
webercolor comfort CHEST NUT 5 kg
webercolor comfort CHEST NUT 2 kg
webercolor comfort DARK CHOCOLATE 2 kg
webercolor comfort DARK CHOCOLATE 5 kg
webercolor comfort COFFEE 5 kg
webercolor comfort COFFEE 2 kg
webercolor comfort CEMENT 5 kg
webercolor comfort CEMENT 2 kg
webercolor comfort ANTHRACITE 5 kg
webercolor comfort ANTHRACITE 2 kg
webercolor comfort EGYPT 5 kg
webercolor comfort EGYPT 2 kg
webercolor comfort SKY 2 kg
webercolor comfort SKY 5 kg
webercolor comfort MOREL 5 kg
webercolor comfort MOREL 2 kg
webercolor comfort DAKAR 5 kg
webercolor comfort DAKAR 2 kg
webercolor comfort CACAO 5 kg
webercolor comfort CACAO 2 kg
webercolor comfort LILIAC 5 kg
webercolor comfort LILIAC 2 kg
webercolor comfort MARINE 5 kg
webercolor comfort MARINE 2 kg
webercolor comfort OCEAN 5 kg
webercolor comfort OCEAN 2 kg
webercolor comfort CHILI 5 kg
webercolor comfort CHILI 2 kg
webercolor comfort LICHEN 5 kg
webercolor comfort LICHEN 2 kg
webercolor comfort OLIVE 5 kg
webercolor comfort OLIVE 2 kg
webercolor comfort MOCHA 5 kg
webercolor comfort MOCHA 2 kg
webercolor comfort BRICK 5 kg
webercolor comfort BRICK 2 kg
webercolor comfort MOUSE 2 kg
webercolor comfort MOUSE 5 kg
webercolor comfort HONEY 5 kg
webercolor comfort HONEY 2 kg
webercolor comfort PEARL GREY 5 kg
webercolor comfort PEARL GREY 2 kg
webercolor comfort DARK BRICK 5 kg
webercolor comfort DARK BRICK 2 kg

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Categoria ABC
A
A
A
A
A
A
A
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CATEGORIE
Grund

Tencuială decorativă acrilică
pentru fațadă

Tencuială decorativă siliconică
pentru fațadă

Tencuială decorativă silicatică
pentru fațadă

Tencuială decorativă cu
auto-curățare pentru fațadă

Vopsea decorativă pentru fațadă

Cod SAP
5200550899
5200550900
5200571626
5200571629
5200768055
5200768053
5200571630
5200571632
5200635128
5200635129
5200635130
5200635131
5200635163
5200635167
5200634923
5200634926
5200634517
5200634922
5200634929
5200634930
5200635063
5200634938
5200635065
5200635064
5200601384
5200601385
5200676884
5200676886

Descriere
Grund alb weber G700 W 20 kg
Grund alb weber G700 W 5 kg
weberpas classic rolare 25 kg R650 100A
weberpas classic rolare 25 kg R650 0000
weberpas classic mediu 25 kg R850 100A
weberpas classic mediu 25 kg R850 0000
weberpas classic fina 25 kg R950 100A
weberpas classic fina 25 kg R950 0000
weberpas silicon plus rolare 25 kg R653 100A
weberpas silicon plus rolare 25 kg R653 0000
weberpas silicon plus medie 25 kg R853 100A
weberpas silicon plus medie 25 kg R853 0000
weberpas silicon plus fina 25 kg R953 100A
weberpas silicon plus fina 25 kg R953 0000
weberpas silicate rolare 25 kg R610 100A
weberpas silicate rolare 25 kg R610 0000
weberpas silicate mediu 25 kg R410 100A
weberpas silicate mediu 25 kg R410 0000
weberpas silicate fina 25 kg R910 100A
weberpas silicate fina 25 kg R910 0000
weberpas topdry 25 kg R860 100A
weberpas topdry 25 kg R960 100A
weberpas topdry 25 kg R460 100A
weberpas topdry 25 kg R860 0000
weberton variosil A140 100A 25 kg
weberton variosil A140 0000 25 kg
weberton variolast 25 kg A210 100A
weberton variolast 25 kg A210 0000

Categoria ABC
A
A
A
B
A
C
A
B
A
C
C
C
A
C
A
C
C
C
A
C
A
A
C
C
B
B
B
B
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www.eshop.weber.ro
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2.
Date client


1. Logare


Pentru
a vizualiza datele contului dvs. consultaţi secţiunea Contul tău



Introduceţi numele de utilizator şi parola primită pe e-mail.

Recomandăm schimbarea parolei imediat după primirea parolei iniţiale.



Secţiunea
cuprinde informaţii privind adresa companiei, adresele de livrare,

termenii de livrare şi termenii de plată.
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În
secţiunea Adresa companiei găsiţi adresa sediului şi adresele de livrare pe
care
le puteţi seta după caz.



3. Cataloage

Accesând
secțiunea Cataloage puteţi selecta unul din cele două cataloage disponibile:

- Catalog produse – conţine toate produsele Weber
 -
Catalog promoţii – conţine informaţii privind promoţiile în curs – produsele şi
     mecanismul

promoţiei




În
secţiunea Termeni de livrare și plată găsiţi informaţii privind termenul de plată şi

linia de credit (LC; LC utilizată; % LC utilizată).




În Catalogul de produse:
--


Produsele
sunt grupate pe categorii de produse

Produsele în promoţie sunt marcate

Puteţi accesa fişa tehnică prin linia Detalii produs

Preţul afişat este specific fiecărui client, aici fiind incluse discounturile

suplimentare, deciziile interne, cu condiţia ca acestea să fie setate deja în SAP

- Unitatea de comandă este palet / găleată
- 
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În Catalogul de promoții apar produsele care sunt în promoție, precum și descrierea

mecanismului de promoție.


Pentru fiecare palet comandat din
produsul weber P37
se acordă discount de 10%.


Pentru
produsele cu mai multe granulaţii şi/sau culori se selectează atributele din

căsuţa de drop – down.

4.
Plasare comandă

Crearea
comenzilor se face urmând cei 4 pași de mai jos:


1. Date
client

2. Livrare

3. Selectare
produse

4. Finalizare
comanda


Există
două variante pentru crearea comenzilor:


a. Plasare comandă din secţiunea Cataloage – Catalog de produse
b. Plasare comandă din secţiunea Coşul de cumpărături
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4.a.
Plasare comandă din secţiunea  Cataloage – Catalog de produse prin
selectare
“-“ sau “+” palet / găleată pentru a creşte sau descreşte cantitatea dorită

pentru
fiecare produs în parte.



4.b. Plasare comandă din secţiunea „Coşul de cumpărături“ – Comandă nouă








1. Date
client


După selectarea cantităţii dorite, din secțiunea „Coş de cumpărături” se

completează
datele clientului, datele de livrare și se finalizează „Comanda

în
curs”.

9
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3. Selectare
produse

4. Finalizare
comanda





Număr
comandă aprovizionare client – câmp obligatoriu
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1. Date
client

2. Livrare

3. Selectare
produse

4. Finalizare
comanda

Se
completează toate coordonatele privind livrarea comenzii.


Se
selectează Modalitatea de transport:


Pentru Comanda TAC – transport auto client se completează :

-  Data de livrare solicitată
- 
-  Locul de unde se dorește încărcarea – fabrică sau depozit (Încărcare din)
- 
-  Datele delegatului și intervalul orar în care se dorește încărcarea
- 
-  Observații
- 




Comanda
se va completa / ajusta până la capacitatea optimă




Pentru Comanda TASGCP – transport asigurat de Saint-Gobain Weber se completează:
-


-  Data de livrare solicitată

-  Tipul de mașină

-  Observații



11
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Prețul de transport afișat este cel din grila de transport în funcţie de cantitatea din

comandă.



*Regula: 1 comandă = 1 livrare, adică se creează 1 comandă pentru fiecare livrare

*Pentru comenzi cu 2 descărcări se va alege adresa destinatarului din lista de

Adresa de livrare; în cazul în care nu apare, această adresă se va crea cu ajutorul

butonului EDIT.
In acest caz p

În acest caz preţul final de transport va fi afişat ulterior în Confirmarea de comandă
după setare în SAP (nu în eShop)



În
cazul comenzilor care conţin şi produse în promoţie, preţul detaliat poate fi
vizualizat
în secţiunea Detalii preţ comandă.


1. Date
client

3. Selectare
produse

2. Livrare

4. Finalizare
comanda


Selectarea
produselor în coş se face prin scrierea denumirii produsului sau parte din

denumire
în câmpul Produs Număr articol (ex. P39 sau milk sau R650 W001) şi

apoi selectarea pictogramei „Caută”


.



Produsul
se va adăuga în coș prin selectarea pictogramei Coș de



În
această secţiune se afișează discount-ul setat în SAP, orice alt discount urmând a
se
afişa în Confirmarea de comandă.


cumpărături



În final se introduce cantitatea dorită şi se apasă butonul Enter.
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Produsele
 oferite gratuit în cadrul unei promoții vor fi adăugate automat.

1. Date
client





2. Livrare

3. Selectare
produse

4. Finalizare
comanda




Pentru
Finalizarea comenzii selectaţi:

a.  Trimite comanda – atunci când aţi ales produsele şi cantităţile dorite
 
b.  Actualizează coşul – atunci când doriţi să modificaţi produse/cantităţi
 
c.  Anulează comanda – atunci când doriţi să renunţaţi la comandă
 



Pentru
Comanda Proiect selectaţi la Adresa de livrare proiectul dorit, după care

produsele
aferente proiectului vor apărea automat având discountul proiectului

respectiv.  Condiția
este ca proiectul să fie în perioada de valabilitate.


-
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b.
Avize – include informaţii precum Status avize, fişiere în format *.pdf

pentru – Avizul și Confirmarea de încărcare (emisă în momentul încărcării),

unde se pot vizualiza datele transportatorului (nume, număr de telefon).



5.
Modificare / anulare comandă



Modificare
comandă - Pentru a șterge o linie din comanda configurată deja

se
bifează căsuța „Șterge”



dupa
care se apasă „Actualizează coșul de cumpărături”


Anulare
comandă – comanda se poate anula prin apăsarea butonului de Anulează

comandă

În cazul în care comanda nu mai este în status „Creat” și se dorește modificarea

sau
anularea comenzii, vă rugăm să luați legătura cu un reprezentant al

departamentului Servicii clienți.











6. Documente

În
această secţiune găsiţi toate documentele necesare: Comenzi, Avize, Facturi

a. Comenzi – include informaţii privind Status comenzi, fişiere în format *.pdf

pentru
Confirmare comandă sau Proformă





c . Facturi - include informaţii privind Factura, inclusiv numărul de zile rămase

până la plată.
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Pentru
a ieşi din contul dvs, selectaţi butonul de Ieşire din meniu.







Pentru suport sau informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie:


Adelina Gătej
Tel: 0752 166 624

E-mail: adelina.gatej@saint-gobain.com



Alexandra Bochiş

Tel: 0752 166 613
E-mail: alexandra.bochis@saint-gobain.com



 Raluca Ciugudean
Tel: 0752 021 025  

E-mail: raluca.ciugudean@saint-gobain.com
 

Mariana Mătieș
 Tel: 0744 678 663
E-mail: mariana.maties@saint-gobain.com
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Locaţii Saint-Gobain Weber în România
- Fabrică

Hidroizolaţie

Baia Mare

flexibilă bicompone ntă

webertec hydroprotect

Timişoara

Stroieşti,
Suceava Iaşi

- Centru de colorare
tencuieli decorative

Turda

Braşov
Craiova
Brăneşti,
Ilfov

Constanţa

Date de contact
Turda

0264-312 044
0747-123 303
0752-021 025

IMPERMEABILIZARE
COMPLETĂ ÎMPOTRIVA
ACŢIUNII APEI

72

Mai multe
multeinformații
informatiipe
pewww.ro.weber
www.ro.weber
Mai
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Relații cu clienții
Brăneşti
021-275 00 36
021-275 00 37
0752-166 613

Consultanţă tehnică
Timişoara

0256-274 494

0754-044 912
0744-796 930
0749-038 616

Locaţii
Turda, județul Cluj - Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 23, 401113, Tel./fax: 0264 312 044
Brănești, județul Ilfov - Str. I. C. Brătianu, nr. 284 (DN 3, KM 22), Tel.: 0212 750 036/37, fax: 0212 750 030
Stroiești, județul Suceava - nr. 827 (DN 17), Tel./fax: 0374 202 191
office@weber.ro
www.ro.weber

www.facebook.com/WeberRomania

SAINT-GOBAIN ROMANIA • WEBER
Str. 22 Decembrie 1989 • Cod postal
401113
,
Turda • jud. Cluj • România
Tel. +40 264 312 044
office@weber.ro
www.ro.weber

