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1. Sikkerhed

1.1. Arbejdssikkerhed

Ved transport, montering og demontering af 
maskinen samt ved drift, vedligehold og ren-
gøring skal de respektive gældende nationale 
og internationale regler følges, selvom de ikke 
udtrykkelig nævnes i denne vejledning.

Overhold desuden følgende:

•	 Gennemløbsblanderen må kun anvendes monteret 
under en silo

•	 Ingen former for ombygning og ændringer af maski-
nen er tilladt

•	 Der må kun anvendes reserve- og tilbehørsdele, 
der er leveret og godkendt af Weber dk. Ved enhver 
anvendelse af ikke godkendte dele bortfalder ethvert 
ansvar fra Webers side. Det er kun Weber Service, 
der må uføre reparationer på anlægget

•	 Siloen (anlægget) skal være opstillet stabilt og sikres 
mod uønskede bevægelser. Siloen skal opstiles uden 
for højere liggende arbejdspladsers farezone, alter-
nativt skal arbejdspladserne ved siloen sikres mod 
nedfaldne genstande med halvtage. Siloens betje-
ningsvejledning og forskrifter skal ubetinget følges. 
Forsyningsledninger og vandslange leveres af lejer

•	 Gennemløbsblanderen skal forsynes via bygge-
strømsfordeler med HPFI og 16-A sikringer nul og jord 
(5pol CEE stik).

Sikkerhed
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•	 Ræk aldrig ind i maskinen eller blanderøret når ma-
skinen er tilsluttet nettet; der er stor risiko for tilskade-
komst

•	 Før enhver ibrugtagning skal gennemløbsblanderen 
kontrolleres for skader på elektriske ledninger og 
vandtilførsler samt andre mulige skader på stik eller 
koblinger. Hvis der foreligger en skade, skal denne 
repareres, inden maskinen anvendes igen

•	 Inden driftsforstyrrelser afhjælpes, og inden rengø-
rings- og vedligeholdsarbejde udføres, skal gennem-
løbsblanderen afbrydes, og stikket trækkes ud. Selv 
ved afbrudt maskine står mange dele under spænding

•	 Tabellen til fejlafhjælpning erstatter ikke de detaljere-
de anvisninger i de enkelte kapitler. Følg sikkerheds-
anvisningen i de respektive kapitler
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2. Maskinbeskrivelse

2.1 Foreskrevet anvendelse

Gennemløbsblanderen må kun anvendes monteret 
på siloen. Den er egnet til blanding af funktionsmørt-
ler, pudsemørtler, isoleringsmørtler, jordfugtbeton 
indtil kornstørrelse 4 mm og våd beton indtil korn-
størrelse 8 mm.

Enhver anden brug af maskinen, må ikke finde 
sted.

2.2 Virkemåde
  

Gennemløbsblanderen monteres under en 
silo, hvorfra tørmaterialet falder ned i dose-
ringsrøret. 
Doseringssneglen transporterer tørmateria-
let ind i blanderrøret, her opblandes det med 
vand og transporteres til udløbet. 
Blanderens driftstid kan indstilles i styretav-
len. 

Maskinbeskrivelse
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2.3 Betjenings- og kontrolelementer

1. Nødstoptryk med nøgle.
2. Lampeanlæg ”drift klar”.
3. Fasevender.
4. Start blander.
5. Resæt nødstop/anlæg.
6. Tøm vandsøjle (ved auto drift skal den stå på 0   
 eller drift).
7. Stop blander.
8. Udtag til ekst. vandpumpe.
9. Udtag til vibrator.
10. Udtag til blandermotor.
11. Forsyningsstik. (CEE 16A 3 Pol + N + J)
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1. F1. HPFI.
2. F4. Motorværn vibrator.
3. F2. Motorværn blandermotor.
4. F3. Motorværn vandpumpe.
5. Q1. Sikring varme/niveau.
6. Q2. Sikring styrestrøm.
7. Q3. Sikring ekst. vandpumpe.
8. K1. Relæ hovedstrøm.
9. K2. Relæ vibrator.
10. K3. Relæ blander.
11. K4. Relæ ekst. vandpumpe.
12. Nødstoprelæ. (NØ1)
13. FØ1. Fasefølgerelæ.
14. K4T. Timer drift tid.
15. K3T. Timer puls/pause vibrator.
16. F5. Sikring nødstop.

Maskinbeskrivelse
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2.4 Vandarmatur.                       

1. Nito-kobling (til blander).
2. Magnetventil.
3. Flowglas.
4. Tømningshane samt udluftning. 
5. Nåleventil.
6. Manometer.
7.	 Trykreguleringsventil/filter.
8. Manometer.
9. Pumpe.
10.	 Ge-ka	kobling	med	filter	(fra	blå	vandtønde	eller							
 vandvarmer). 
11. Filternøgle.
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2.5 Medleveret tilbehør.

1. 1 stk. doserings rør (monteret).
2. 1 stk. motor (monteret).
3. 1 stk. blanderrør (monteret).
4. 1 stk. udløb m. leje (monteret).

5. 1 stk. doseringsnegl (monteret). 
6. 1 stk. blandeaksel (monteret). 
7. 1 stk. styreskab (monteret).
8. 1 stk. nøgle til styre skab.
9. 2 stk. nøgle for nødstop.
10.	 1	stk.	filter	nøgle.
11. 1 stk. rund stålbørste.
12. 1 stk. brugsanvisning.
13. 1 stk. vandbeholder / vandvarmer hvis bestilt.
14. 1 stk. slange fra vandbeholder til styreskab.
15. 1 stk. slange fra styreskab til blander.
16. 1 stk. stålbørste, smergellærred.

Maskinbeskrivelse

D
40

 e
lle

r D
25

 d
os

er
in

gs
sn

eg
l 

D
25

 b
la

nd
ea

ks
el



10 Gennemløbsblander D25-D40

3. Transport og opstilling

3.1. Transport

Inden transport:
Sikres at vandtønden er tømt, fastgjort og forsvarligt 
lukket med spændebånd.
Styretavlen skal være lukket, og vandsøjlen skal 
være tømt for vand, spjæld lukket.

Under transport:
Skal siloerne transporteres på egnet lastbil. De 
skal sikres mod at skride ud, mod at vippe og mod 
mekanisk overlast.

3.2 Opstilling af siloanlæg

”Advarsel, advarsel” siloen er høj og af metal, 
så pas på luftledninger!

Siloen skal opstilles på et stabilt og sikkert under-
lag – ”køreplader”. Siloen må aldrig stå tæt på en 
udgravning, da dette kan medføre, at siloen væl-
ter. Siloen skal opstilles uden for højere liggende 
arbejdspladsers farezoner, eller arbejdspladserne 
skal sikres mod nedfaldende genstande med halv-
tag. Siloens betjeningsvejledning og forskrifter skal 
ubetinget følges.
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Transport og opstilling

Mindste afstand til udgrav-
ning skal være mindst 1,7 
gange udgravnings dybde

Eksempel som her:
Dybde 1,5 m x 1,7 = 2,5 m 
mindste afstand

Normalt jordniveau

Lastfordelingsvinkel 30-40 °
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4. Ibrugtagning

Før enhver ibrugtagning skal maskinen kontrolleres 
for eventuelle synlige mangler, specielt ved de elek-
triske forbindelser og vandtilførslen.
Ræk aldrig ind i maskinen eller blanderrøret, 
når maskinen er tilsluttet el-nettet. Der er stor 
risiko for tilskadekomst!

4.1. Elektriske tilslutninger

Gennemløbsblanderen skal tilsluttes en byggeplads-
fordeler og for-sikres med 16A og HPFI relæ.
Der anbefales et tilslutningskabel på min. 5 x 2,5 
mm2 med CEE stik 16A 5pol 6H.
•	 Tilslut kablet fra blandermotoren til udtag på styretavle

•	 Tilslut kablet fra vibratoren til udtag på styretavle

•	 Tilslut kablet fra byggepladsfordeler til indgang på 
styretavle (leveres af lejer)

•	 Blåt stik er til vandpumpe i vandvarmer

4.2. Kontrol af omløbsretning

•	 Tænd styretavle på fasevender tryk reset nødstop (3 
sek.), lampen ”driftsklar” bør nu lyse, hvis ikke drej 
fasevender til modsat stilling og tryk (3 sek.) reset 
nødstop, lampen ”driftsklar” bør nu lyse

•	 Start nu anlægget. Kontroller blandermotorens ro-
tationsretning, blanderaksel ende, rotationsretning 
skal svare til pilens retning. Hvis ikke kontakt Weber 
montør 
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4.3. Vandtilslutning sommerdrift
HUSK AT VANDSLANGER SKAL VÆRE RENE, lad 
vandet løbe i ca. 3 minutter inden slangen sættes på 
anlægget.

For at sikre en jævn konsistens på mørtlen skal 
vandtønde altid være tilsluttet under drift.

•	 Kontroller at slanger er tømt for snavs før montering. 
(gennem skylning af rør og slange er en god ide) 

•	 Slange fra vandværk monteres til nito-kobling på 
tøndens top

•	 Slange fra tøndens bund monteres til ”vand ind” bag 
på styretavle

•	 Slange fra ”vand ud” til venstre på styretavle monteres 
til blanderrør

 
4.4. Vandtilslutning vinterdrift
HuSK VED MulIGHED FOr FrOST, skal vand tappes 
af anlægget. Samt el skal være tilsluttet anlægget.

HUSK AT VANDSLANGER SKAL VÆRE RENE, lad 
vandet løbe i ca. 3 minutter inden slangen sættes på 
anlægget.

For at sikre en jævn konsistens på mørtlen skal 
vandvarmeren altid være tilsluttet og fyldt med 
vand. 
Vær opmærksom på at vandvarmer også skal tilslut-
tes en byggepladsfordeler og for-sikres med 16A 
og HPFI-relæ.
Der anbefales et tilslutningskabel på min. 5 x 2,5 
mm2 med CEE stik 16A 5pol 6H.

Ibrugtagning
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•	 Kontroller at slanger er tømt for snavs før montering, 
(gennemskylning er en god ide)

•	 Slange fra vandværk monteres til nito-kobling forne-
den på vandvarmer ”vand ind”

•	 Slange fra vandvarmer øverst ”vand ud”(adapter) 
monteres til ”vand ind” bag på styretavle

•	 Slange fra ”vand ud” til venstre på styretavle monteres 
til blanderrør

•	 På vandvarmer SS50 følges brugsanvisning på vand-
varmeren

4.5. Justering af vanddosering

•	 Afbryd blanderens motor ved at trække stikket ud

•	 Afbryd vibrator ved at trække stikket ud

•	 Tag slangen af blanderrøret

•	 Start maskinen

•	 Udluft pumpen ved at åbne hane i bunden af styretav-
len indtil der kommer vand ud. Husk efter udluftning at 
lukke hanen igen mens vandpumpen kører 

•	 Indstil	vandsøjlen	til	en	ydelse	(overkant	på	flyderen)	
med nåleventilen (sort håndtag)

Vær opmærksom på, ved justering af vand-
mængden på horisontalblanderen,
at sænke vanddoseringen med 1 streg ad gan-
gen og vær opmærksom på, at der går ca. 30-60 
sek., før det er den ændrede konsistens, der 
kommer ud af blanderen.
•	 For FM 2.5 til ca. 300/500 liter i timen
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•	 For beton jordfugtigt til ca.250 liter i timen

•	 For betonsammenstøbning til ca.650 liter i timen

•	 Sluk maskinen

•	 Monter slangen igen

•	 Sæt stikket til blanderens motor og vibrator til igen

•	 Åben for tilførsel (spjæld på silo) af materiale

•	 Kør noget mørtel ud i trillebøren

•	 Ryst børen så materialet fordeler sig i bunden af 
børen

•	 Start igen. Nu skal det materiale der kommer ud 
danne	en	”kokage”,	uden	at	det	nederste	bliver	flyttet.	
(muremørtel)

•	 Finjusterer vanddosering (mens anlægget kører)

4.6. Justering af doserings tid

•	 Placer en tom trillebør under udløbet

•	 Start maskinen

•	 Registrer tiden indtil trillebør er fuld

•	 Stands maskinen

•	 Åben lågen på styretavlen

•	 Justere tiden på timeren så den svarer 
til målte tid. (Afsnit 2.4. relæ nr.14. K4T) 

•	 Luk lågen igen

•	 Anlægget er nu klar til drift

Ibrugtagning
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5. rengøring og vedligeholdelse

Før enhver ibrugtagning skal maskinen kontrolleres 
for eventuelle synlige mangler, specielt ved de elek-
triske forbindelser og vandtilførslen.
Ræk aldrig ind i maskinen eller blanderrøret, når 
maskinen er tilsluttet el-nettet. Der er stor risiko for 
tilskadekomst.

5.1.  Daglig rengøring

•	 Luk for tilførslen af tørmørtel. (Spjæld skal stå vandret)

•	 Kør blanderen tom

•	 Afbryd for strømmen

•	 Træk stikket til blanderen ud

•	 Fjern udløb og træk blandeakselen ud

•	 Åben vådkammeret

Lukket spjæld

Åbent spjæld



17rengøring

Blandeaksel 
trækkes ud

Her åbnes der til 
vådkammeret

Vandtilførsel til blan-
dekammer, hullet 
renses indvendigt
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•	 Dæk af med plast der hvor det tørre produkt kommer 
ud. 

•	 Rengør vådkammer, blandeaksel og udløb med vand 
og børste. Husk hullet hvor vandet kommer ind i 
blanderen

•	 Fjern plast og kontroller at der ikke er kommet vand 
ind i tørkammeret

•	 Rens sneglesamling (med stålbørste og smergellær-
red)

•	 Saml blanderen igen, skal samles uden brug af 
værktøj

•	 Åben for tilførslen af tørmørtel (spjæld åbnes til lodret, 
først når der skal blandes igen)

•	 Sæt blanderstikket til igen

•	 Tænd for strømmen igen

Dette hul dækkes 
af, så der ikke 
kommer vand ind 
i tørkammeret

Hullet i dose-
ringssneglen 
renses grundigt 
med stålbørsten

Akselenden sli-
bes med smer-
gellærred
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5.2.  ugentlig rengøring

•	 Luk for tilførslen af tørmørtel (spjæld skal stå vandret)

•	 Kør blanderen tom

•	 Afbryd for strømmen

•	 Træk stikket til blanderen ud

•	 Fjern udløb og træk blandeakselen ud

•	 Åben tørkammeret

rengøring

Tørkammer 
renset for alt 
materiale og 
doseringssnegl 
tages ud og 
efterses. Uden 
brug af vand!

Medbringer på 
motor renses 
for materialer
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•	 Tøm tørkammeret og rens for martrialer 

•	 Rengør vådkammeret med vand og børste. Husk hul-
let hvor vandet kommer ind i blanderen

•	 Rengør vådblanderdelene med vand og børste

•	 Kontroller at der ikke er kommet vand ind i tørkam-
meret

•	 Rens medbringer på motor

•	 Rens sneglesamling

•	 Saml blanderen igen

•	 Åben for tilførslen af tørmørtel (spjæld åbnes til lodret, 
dog først når der skal blandes igen)

•	 Sæt blanderstikket til igen

•	 Tænd for strømmen igen

5.3.  rensning af vandfiltre (hver uge)

For at sikre en jævn konsistens på mørtlen skal 
vandfiltre	altid	være	rene.
•	 Luk for vandet og tøm vandsystemet

•	 Slange til ”vand ind” bag på styretavle afmonteres

•	 Filter i ”vand ind” bag på styretavle afmonteres og 
renses

•	 Filter i ”vand ind” bag på styretavle genmonteres

•	 Filter i regulator afmonteres med 
specialnøgle og renses

Bag på styreska-
bet

Under gummiringen sidder et 
vandfilter, der skal renses
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•	 Filter i regulator genmon-
teres med specialnøgle 
(husk O-ring i fals på 
filterglasbund)

•	 Slange til ”vand ind” bag 
på styretavle monteres 
igen

•	 Åben vandet og fyld vand-
systemet igen

•	 Udluft pumpen ved at 
åbne hane i bunden af styretavlen indtil der kommer 
vand ud. Pumpen skal køre – se justering af vanddo-
sering 4.5

5.4.  Smøreplan (hver uge)

•	 Der smøres med en fedt-
sprøjte

•	 Hængslebolt ved motor et 
til to tryk lejefedt

•	 Hængselbolt ved vådkam-
meret et til to tryk lejefedt

•	 Leje i udløb et til to tryk lejefedt

•	 Fedttætning på blandermotor

•	 2 smørenipler på spjæld

5.5 Kontrol sliddele

•	 Blandesnegl kontrolleres dagligt under rengøring

•	 Doseringsnegl kontrolleres en gang om ugen under 
rengøring

rengøring

Regulator med 
filter, som skal 
renses 

Smøresteder
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6. Fejlafhjælpning ved drifts fejl

Før enhver ibrugtagning skal maskinen 
kontrolleres for eventuelle synlige mangler, 
specielt ved de elektriske forbindelser og 
vandtilførslen.
Ræk aldrig ind i maskinen eller blanderrøret, 
når maskinen er tilsluttet el-nettet
Der er stor risiko for tilskadekomst.

Fejl Årsag Afhjælpning.
1. ”Drift klar” lyser 
ikke

Ikke resat. (3 sek.)

Fasefølge forkert

Ingen netspænding 

Nødstop trykket ind

Tryk på resæt (3 sek.)

Skift omløbsretning 
på fasevender. Tryk re-
sæt (3 sek.)

Kontroller sikringer i byg-
gestrømsfordeler

Deaktiver nødstop med 
nøgle

Kontroller sikringer i sty-
retavle

Kontroller ledningsmon-
tage i forsyningskabel

2. Blandermotor 
starter ikke

”Drift klar” lyser ikke

Stik til motor er evt. ikke 
sat i

Doseringstid står på 0

Tøm vandsøjle står på 
1. (TØM)

Motorværn udløst

Motor sidder fast 

Se punkt 1

Sæt stik i

Stil tiden op til ønskede 
doseringstid

Stil ”tøm vandsøjle” på 
0. (Drift)

Resæt motorværn

Afmonter blanderrør og 
rengør ifølge afsnit 5.1.
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Fejl Årsag Afhjælpning.
3. Intet vand Vandforsyning mangler

Motorværn for pumpe 
udkoblet

Luft i pumpe

Snavsfilter	stoppet

Vandtilgang ved blander- 
rør stoppet

Magnetventil åbner ikke

Kontroller om der er en, 
der har lånt vandhanen,
eller om der står noget på 
slangen

Resæt motorværn

Udluft pumpe

Rens ifølge afsnit 5.3.

Afmonter blanderrør og 
rengør vandtilgang for 
hærdet materiale

Kontakt montør. Se ser-
vice telefonnr. på for-
siden

4. Vandet løber 
konstant

Dreje kontakt tøm - vand-
søjle er drejet til 1.(TØM)

Magnetventil er defekt

Drej kontakten til 
0. (DRIFT)

Kontakt montør

5. Mørtelkonsi-
stens svinger.

Materialetilførsel fra si-
loen ikke jævn.
a) Silo næsten tom 

b) Vibrator er ikke 
tilsluttet 

c) Vibrator på silo defekt 
 

d) Klumper i tørkam-
mer   

Snavsfilter	stoppet

Blanderaksel tilstoppet

Vandtilgang stoppet

Doseringsaksel slidt

Blanderaksel slidt

Fyld silo

Tilslut vibrator

Kontroller vibratorkontakt 
montør

Rens tørkammer ifølge 
5.2

Rens ifølge afsnit 5.3.

Afmonter blanderrør og 
rengør

Afmonter blanderrør og 
rengør vandtilgang for 
hærdet materiale

Se afsnit 5.5.

Se afsnit 5.5.

Fejlafhjælpning
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7. Mørtelproblemer?

Løsningsmuligheder når der opstår problemer 
i forbindelse med blanding af FM-mørtler på 
horisontalblander.

Vær opmærksom på, ved justering af vandmængden 
på horisontalblanderen, at der går ca. 30-60 sek., 
før det er den ændrede konsistens, der kommer ud 
af blanderen. Prøv at sænke vanddoseringen med 
1 streg ad gangen.

Mørtlen sætter sig i bunden af baljen:
Mørtlen er overdoseret med vand, hvilket medfører 
separation.
Løsning af problemet:
Sænk doseringen af vand!

Mørtlen er fedtet, beget og sætter sig i 
bunden af baljen:
Mørtlen er overdoseret med vand.
Løsning af problemet:
Sænk doseringen af vand!

Mørtlen er lind, udflydende og sætter sig i 
bunden af baljen:
Mørtlen er overdoseret med vand.
Løsning af problemet:
Sænk doseringen af vand!

Man kan ikke slå en studs.
Mørtlen er overdoseret med vand.
Løsning af problemet:
Sænk doseringen af vand!
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Mørtlen er for levende:
Mørtlen er overdoseret med vand.
Løsning af problemet:
Sænk doseringen af vand!

Mørtlen klistrer til murerskeen:
Mørtlen er overdoseret med vand, hvilket giver 
separation og indebærer, at det øverste i baljen er 
meget beget.
Løsning af problemet:
Sænk doseringen af vand!

Den første blanding om morgenen er me-
get tynd:
Mørtlen er overdoseret med vand og derfor tynd.
Løsning af problemet:
Kontroller før opstart, at der ikke står vand i blan-
dekammeret.
Kør mørtel ud i 60 sek. med den normale vand-
dosering. Hjælper dette ikke, så prøv at sænke 
vanddoseringen.

Mørtlen sætter sig for hurtigt:
Mørtlen er i forvejen overdoseret med vand, hvilket 
medfører separation. Hvis vanddoseringen fra start 
er korrekt, er mørtlen ikke følsom, men faktisk min-
dre følsom end traditionelle mørtler.
Ingen mørtler tåler regnskyl.
Løsning af problemet:
Sænk doseringen af vand!

Fejlafhjælpning
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Mørtlen sætter sig for langsomt:
A.: Stenene kan være våde eller meget svagt su-
gende.
B.: Mørtlen kan være overdoseret med vand.
Løsning af problemet:
A.: Undgå våde sten!
B.: Sænk doseringen af vand!

Mørtlen sætter sig for hurtigt:
A.: Stenene kan være stærkt sugende.
B.: Mørtlen kan være underdoseret med vand.
Løsning af problemet:
A.: Stærkt sugende sten giver problemer uanset 
mørteltype.
B.: Øg doseringen af vand!

Mørtlen er længe om at blive hård/binde 
af:
Funktionsmørtler er længere om at binde af, da der 
i recepten indgår en anden cementtype end i de tra-
ditionelle mørtler. Denne egenskab giver den fordel, 
at stenene er nemmere at lodde, når de lægges.

Mørtlen binder hurtigt af i baljen:
A.: Der kan være gammel mørtel i baljen.
B.: Mørtlen er underdoseret med vand, hvilket med-
fører hurtigere afbinding.
Løsning af problemet:
A.: Bank baljerne rene for gammel tør mørtel og mæt 
det øvrige med vand ved hjælp af en kalkkost.
B.: Øg doseringen af vand!
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Mørtlen er for tung og sej: 
Mørtlen er underdoseret med vand, hvilket medfører, 
at dannelsen af luftporer (der gør mørtlen lettere) 
ikke er optimal.
Løsning af problemet:
Øg doseringen af vand!

Mørtlen giver problemer med skuldre og 
håndled – 1:
Mørtlen er underdoseret med vand, hvilket medfører, 
at dannelsen af luftporer (der gør mørtlen lettere) 
ikke er optimal.
Løsning af problemet:
Øg doseringen af vand

Mørtlen giver problemer med skuldre og 
håndled – 2:
Mørtlen er overdoseret med vand, hvilket medfører, 
at der sker en bundfældning. Dette bundfald er me-
get tungt at arbejde med.
Løsning af problemet:
Sænk doseringen af vand

Mørtlen ændrer konsistens hele tiden:
A.: Dette kan skyldes, at der ændres på vandtil-
førslen.
B.: Eller at vandtilførslen er stoppet. 
C.: Problemet kan også skyldes, at siloen er ved 
at være tom.
Løsning af problemet:
A.: Det optimale vil være, at der kun er en person, 
som justerer på maskinen.
B.: Se afsnit 6. fejlafhjælpning ved driftsfejl.
C.: Kontroller hvor meget der er tilbage i siloen. 

Fejlafhjælpning
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Anvendelsesnøgle – 
udlejningsmateriel:

El-tilslutninger skal udføres i henhold til gældende lov.

Typeforklaring:

RSxx H H = Horisontalblander
RSxx S S = Snegl til tvangsblander
RSxx T T = Tvangsblander på fast stativ

Silo-/blandertyper

R
S2

8 
H

R
S2

8 
S 

+ 
B

L5
00

R
S1

0 
T

R
S1

0 
H

R
S1

0 
S 

+ 
B

L3
00

B
L5

00
/3

00
 L

Pi
cc

ol
o 

H

Pi
cc

ol
o 

S

Tons. 28 28 10 10 10 500/300 L 1½ 1½

Vandvarmer SM 160A 16 A CEE-stik X X X X X

Vandvarmer VV3 - 13 32 A CEE-stik X X X X X

Vandvarmer SS 50 16 A CEE-stik X X X

Strøm 16 A CEE-stik X X X X X X

Strøm 32 A CEE-stik X X

Funktionsmørtel X X X

KC-mørtel X X X X

KKH-mørtel X X X X

Pudsemørtel X X X X

Tørbeton X X X X X X X X

Elementbeton X X X X X X X X
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Saint-Gobain Weber A/S er 
en del af den internationale 
virksomhed Weber, en af 
verdens største producenter 
af byggematerialer tilhørende 
Saint-Gobain.

Weber er kendt som førende 
leverandør af kvalitetssikrede 
løsninger til byggeriet, udviklet 
i tæt samarbejde med kunder 

og samarbejdspartnere.

Produktudvikling er et vigtigt 
strategisk fokusområde.
Som en del af Weber har vi 
både lokalkendskabet og det 
globale netværk, der gør, at 
vi kan tilbyde opdateret in-
ternational byggeviden, stor 
knowhow og professionel 
rådgivning.

Saint-Gobain Weber A/S 

Hovedkontor
randersvej 75, Hinge
8940 randers SV
Tlf.:    87 61 02 01
Fax:   87 61 02 05
Email: weber@weber.dk

Saint-Gobain Weber A/S 

Sjælland
Silovej 3, Karlstrup
2690 Karlslunde
Tlf.:    56 18 18 56
Fax:   56 18 18 01
Email: weber@weber.dk

Saint-Gobain Weber A/S 

Jylland
Hjaltevej 20, Skovby
8464 Galten
Tlf.:     70 11 11 72
Fax:    86 94 54 60
Email: weber@weber.dk
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Weber Service-telefon 

Øst for Storebælt: 2040 7001

Vest for Storebælt: 2120 0006


