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Weber Våtromssystem til bruk i private boliger. Underlag: Gipsplater, murverk eller betong.

Komponenter

Våtarealer
(liten
påkjenning

3. 1. sjikt
vanntetting
4. 2. sjikt
vanntetting

Normal
Hurtig-flislegging
flislegging
For eksempel betong, gulvavrettingsmasse, puss,
våtromsplate, gipsplate el.l
webertec Fuktsperre/ weberprim 801/
weberfloor 4716
webertec
webertec 822
webertec 824
Superflex D2
webertec
webertec 822
webertec 824
Superflex D2

5. Flislim

weberset 854

1. Underlag
2. Primer

6. Fugemasse
Elastisk
fugemasse
Tilbehørsprodukter

Våtarealer
(middels påkjenning)

weber rex fix

weber classic grout/weber rapid grout
weber netrual silicone

Weber Slukmansjett, Weber Fiberremse, webertec 828 gummibånd og Weber Rørmansjetter

Anvisninger for drift og vedlikehold
Rengjøring og
rengjøringsmetoder

Daglig vedlikehold: Flisebekledning kan rengjøres etter de metoder leverandøren av bekledningen beskriver.

Utbedring av skader

Reparasjon av knust flis og utskifting på Weber Membranplate og membran.
Hvis skaden oppdages relativt kort tid etter flisene er limt er det enkelt å vippe/brekke ut flisa. Sett firkantskjeen
i fugen og bend til flisa løsner. Vær forsiktig så ikke naboflisene skades. Dette er en relativt grei operasjon fordi
flislimet ikke har herdet 100%. Denne operasjonen bør finne sted innen 24 timer og da ikke på selvtørkende
flislim.
Hvis skaden oppdages eller skaden inntreffer etter lang tid vil reparasjonen være en vanskeligere prosess.
Følg punktene og (etter hvert bildene) under:
1. Skjær ut diagonale skråsnitt inn fra flisens fire hjørner. Ikke dypere enn tykkelsen på flisene. Skjær
også bort all fugemasse rundt flisene som skal skiftes.
2. Skjær et langsgående kutt langs sidene ca 2 cm fra kanten på flisa. Her kan det skjæres gjennom
selve membranlaget og overflaten på platen, men ikke dypere. Skjær også et diagonalt kutt over
hele flisa fra hjørne til hjørne. OBS! La 2 cm randsonen være intakt.
3. Fjern flisdelene med hammer og huggjern. Forsøk å skade platen minst mulig.
4. Skrap bort limrester og rengjør godt. Ikke la membranen i randsonen perforeres.
5. Eventuelle ujevnheter kan sparkles ut med hurtigherdende flislim, men ikke bygg så mye at den nye
flisa vil bygge mer enn resterende overflate på vegg.
6. Påfør eventuell ny membran i nødvendig tykkelse etter bruksanvisning på membranen.
7. Flis limes til det ferdig tørkede membransjiktet. Limet er enklere å påføre flis før liming. Etter at
flislimet er herdet kan fuging foretas.
NB: Det er ikke gjort noen test av denne løsningen hos et akkreditert testinstitutt, og må derfor betraktes som en mulighet for utskifting uten at
produktleverandør kan stå ansvarlig for det praktisk utførte arbeidet!

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68 • NO-0680 Oslo • P.O.Box 6211 Etterstad • NO-0603 Oslo • Norway
info@weber-norge.no • www.weber-norge.no • Reg. of ent. NO 940 198 178 MVA/VAT • Bank account 8101 19 23577 • Danske Bank

FDV-dokumentasjon
Weber Våtromssystem

Ettersyn/kontroll

(Rev. 01.07.2019)

Årlig besiktigelse av hjørner og overgang gulv/vegg for sprekkdannelser i fugemasse som følge av setninger
i bakenforliggende konstruksjon. Reparer eventuelle sprekkdannelser med lik type fugemasse som opprinnelig
er benyttet. Sprekker kan repareres i henhold til følgende beskrivelse:
1. Hvis det er en sementbasert fugemasse kan denne skrapes ut i et lite område rundt sprekken.
Skrap/skjær ut så dypt som mulig, men unngå å skade eventuell bakenforliggende membran. Ved
sprekk i silikonfuge, skjæres silikonfugen vekk med en skarp kniv/tapetkniv. Unngå skade på
eventuell bakenforliggende membran.
2. Støvsug sprekken nøye. For å sikre god heft for silikonmassen bør det også rengjøres og fettfjernes
før ny masse påføres.
3. Ved utbedring på gulv med gulvvarme. Bør varmen være skrudd av/ned og området ha en vanlig
romtemperatur før videre arbeid gjøres.
4. Området som er utskrapet fylles med fugemasse og vaskes på vanlig måte.
Merk: Sprekker over 1,0 mm bør følges nøye for å sjekke om det kan føre til en eventuell lekkasje forårsaket
av strukturelle bevegelser.

Vedlikeholdsinstruks
og -intervall
(Eksempelvis)

Behandling av avfall
Levering av avfall

weber Membranplate kan leveres på godkjent avfallsdeponi. Produktene regnes ikke som spesialavfall.
NB: Se avfallskode

Avfallskode og
avfallsstoffnummer

webertec Fuktsperre og webertec 822
Avfallskode:
08 04 16 Annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 15.
Avfallsstoffnummer 7053 Maling, lim, lakk, vannbasert.
weber Membranplate:
Avfallskode:
17 02 03 Plast

Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.weber-norge.no
Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.weber-norge.no
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