
Saint-Gobain Weber A/S · Randersvej 75, Hinge · 8940 Randers SV · Telefon: 70 10 10 25
CVR: 59 98 30 16  

E-mail: weber@weber.dk · www.weber.dk

Side 1/2

Anvendelsesområde

weber gulvafretning, grov anbefales til steder, hvor der er behov for at udlægge i lagtykkelser på 5-70 mm, og hvor der ikke stilles krav om kort 
udtørringstid. weber gulvafretning grov er velegnet til svømmende konstruktioner og kan anvendes som grovafjævning og underlag for klinker. 
Mht. limning af den færdige gulvbelægning, se Weber Limguide eller kontakt Weber.

Produktbeskrivelse

weber gulvafretning, grov er en normaltørrende, fiberforstærket gulvafretningsmasse.

Produktet består af aluminatcement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsætningsstoffer. Kornstørrelse < 3,0 mm. Produktet er fugts-
kadestabilt.

Tekniske data

•	Lagtykkelse: 5-70 mm

•	Trykstyrke (klasse): C16 (EN 13892-2)

•	Bøjningstrækstyrke (klasse): F4 (EN 13892-2)

•	Overfladetrækstyrke: middelværdi > 1 MPa

•	Svind/krymp (28 døgn): < 0,4 mm/m

•	Flydemål, ring 68 x 35 mm: 190-210 mm

•	Flydemål, ring 50 x 22 mm: 130-160 mm

•	Udtørringstid (inden gangtrafik): 3-4 timer

•	pH (i udtørret materiale): 10,5-11,0

•	Fibre: Ja

•	Anbefalet vandindhold: 2,75-3,0 liter pr. 15 kg sæk

•	Forbrug: 1,8 kg/mm/m2

Tørretid

Under normale tørreforhold kan massen belægges med fliser og klinker efter 1-3 dage.

Ved anvendelse i vådrum skal massen altid tildækkes med membran.

Forbrug 

En 15 kg sæk giver ca. 10 liter færdigblandet masse (materialeforbrug 1,8 kg/m2 pr. mm lagtykkelse).

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informatio-
ner, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsom-
råde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets 
udførelse og lokale forhold.
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•	Egnet til gulvvarme

•	Fleksibel lagtykkelse

•	Hurtigt gangbar



Emballage

•	15 kg sæk

Varenr.

•	2157559

DB-nr.

•	1668118

Opbevaring

•	6 måneder under tørre forhold.

Forbehandling

Gulvet skal være rent og frit for støv, cementhud/-slam, fedt, olie og andre løse partikler og forureninger, som kan reducere vedhæftningen. 
Gulvet slibes let ved behov. Før massen udlægges, skal gulvet primes med weber.floor 4716 Primer. Se primer-emballagen for korrekt blande-
forhold. Primeren skal være tør, før massen udlægges, men ikke ældre end 48 timer.

Underlag

•	Beton

•	Pudslag

•	Fliser/klinker

•	Svømmende gulve

Blanding

Afretningsmassen blandes i blandespand med røreværk og blandestav i minimum 2 minutter. weber gulvafretning grov blandes med ca. 2,75-
3,0 liter vand pr. 15 kg sæk. Hæld først en del af vandet i blandekarret. Tilsæt derefter weber gulvafretning grov. Hæld resten af vandet i og 
bland massen til en homogen og klumpfri, letflydende masse.

Udlægning

Udlægning skal foregå ved + 10-25 °C.

Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med tandspartel for at opnå en glathed, som er tilstrækkelig til belægning.

Lagtykkelse

•	5-70 mm

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed. Certificeret iht. DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001.
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