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Den lille jævne

weberfloor
- et godt og sikkert valg til bolig -  kontor - industri
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Signatur/ordforklaringer

Standfast: 
Fx faldopbygning og reparation

Slidlag: 
Håndudlægning

Selvnivellerende: 
Pumpning og håndudlægning

Primer

Flydemørtel: 
Primært til pumpning

Combi: 
Pasta/standfast, hurtighærdende

Europæisk arbejdsmiljømærkning

CERTIFICERET

Certificeret Weber Gulventreprenør 
Uddannet og udvalgt af Saint-Gobain 
Weber
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Signatur/ordforklaringer

Det perfekte valg

Fungerer

Fungerer ikke

Signatur i produktguider:
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Afstængerliste: 
Afgrænsningsliste (selvklæbende skumbånd).
Aggressivt miljø: Særlig fugtigt miljø eller miljø med tilste-
deværelse af aggressive stoffer som fx salt eller røgholdig 
atmosfære.
Akryl/akrylat: Organiskbindemiddel.
Alkali: Hårdhed (pH).

Alkalisk: Alkalisk (basisk) miljø forefindes i våd beton og mørtel, 
da bindemidlet udgøres af kalk og cement (pH-værdi > 7).

Anhydrit: Gipsbaseret grovafjævning.

Calciumsulfat: 
Bindemiddel i gipsbaserede produkter.
CE-mærke: CE-mærket symboliserer, at produktet er 
fremstillet, kontrolleret og deklareret i overensstemmelse med 
en harmoniseret europæisk standard (EN) eller en europæisk 
teknisk godkendelse (ETA).
Cementbaseret: Bindersystemets hovedbestanddel.
dB: Måleenhed ved lyd.
Dilatationsfuge: Dilatationsfuger optager de bevægelser, der 
forekommer i bygningsdele. Dilatationsfuger placeres efter 
forudgående beregninger for at undgå ukontrollerede bevægelser 
med revner til følge.
EC-1: Europæisk miljømærkning.
Emission: Lugt/afdunstning.

Flydemørtel: Flydende materiale, typisk til lagtykkelser over 10 mm.
Flydemål: 
Mål for minimal/maksimal flydeevne i spartelmasse og flydemørtel.
Flydespærre: 
Afgrænsningsliste (selvklæbende skumbånd).
Gipsbaseret: Bindersystemets hovedbestanddel.
Kapillarbrydende lag: Lag indbygget nederst i gulvkon-struktionen, 
som forhindrer fugtopsugning fra våd jord til materialelag længere 
oppe i gulvkonstruktionen.

Signatur/ordforklaringer

A 

C - D

E - F

G - K

EPD: Miljøvaredeklaration.
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M-1: Finsk miljømærkning.
Migration: Flytning/vandring, fx fugtvandring i materiale.
Mixerpumpe: Se side 53.
Moderat miljø: Miljø med tilstedeværelse af fugt som fx 
fugtigt udendørs eller indendørs klima.
MPa: Styrke-måleenhed.
N: Styrke-måleenhed.
Normaltørrende: 
Må aldrig belægges før materialet er udtørret.
Organisk: Anvendes som betegnelse på bindemiddel som plast, 
olie eller alkyd.
Passivt miljø: Tørt miljø uden fugt eller aggressive stoffer 
som fx tørt, navnlig indendørs, klima.
P-Mærke: Svensk miljømærkning.
Pudslag: Tykt afjævningslag af grovkornet materiale (grus & 
cement).
Pumpebil: Se side 52.
Rapid: Særlig hurtig.
RF: Fugt-måleenhed.
Selvnivellerende: Flydende materiale.
Selvtørrende: Forbruger vandet kemisk, og udtørrer ved 
egen hjælp, også med belægning.
Skruk: Når puds og slidlag slipper underlaget. Dette loka-
liseres ved at banke let på overfladen, hvorefter en hul lyd 
fremkommer.
Slidlag: Tykt pladsfremstillet afjævningslag af grovkornet 
materiale (grus & cement).
Slyngrensning: 
Rensningsmetode ved overfladeforurening.
Støbeasfalt: Afjævningsmasse baseret på grus og bitu-
men/tjære, anvendes ofte som fugtspærrende lag.
Svuppestang: Værktøj til udlægning af grove afjævnings-
masser.

Signatur/ordforklaringer

N 

L - M

O - P

R - S
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Generelt
Generelt
Weber er ved at lancere et komplet gulvprogram. 
Vores mål er at tilpasse os vores kunders behov 
ved at tilbyde dig en gulvløsning, der både er 
komplet og afprøvet som system. Dette mindsker 
risikoen for reklamationer og betyder, at du kun 
behøver at sætte din lid til en kompetent kontakt-
person.

weberfloor betyder:
• Nye produkter til både afjævning og montering af

gulve.
• Klar fokus på et sundt arbejdes- og indeklima.
• Omkostningseffektive produkter af høj kvalitet.
• Dokumenteret forenelighed mellem materialer i

koncernen.
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weberfloor – positivt for indeklimaet 
Alle weberfloor produkter og systemer har gen-nemgået 
en stor udvikling for at sikre produktkvalitet og forenelighed 
for alle produkter i et system. Vi har fokuseret på 
tørreegenskaber og emissioner, da det især er de to 
faktorer, der påvirker indeklimaet i en bygning.

Kombinationen af lavalkaliske spartel- og afjæv-
ningsmasser fra weberfloor betyder, at gulvbelægning 
kan udføres ved 90 % RF
De lavalkaliske spartel-/afjævningsmasser beskytter limen 
mod alkalisk påvirkning fra den underliggende beton. En 
betingelse herfor er, at det kritiske fugtindhold ikke 
overskrides, og at der bruges mindst 5 mm weber 
gulvspartelmasse sammen med gulvlimen. 

Læs venligst produktblade for de relevante selvtørrende 
produkter, såsom weberfloor 4031 - 4033 - 4040 - 4042 - 
4160 og 120 Reno.

Webers nye NSF gulvprodukter produceres med 
udgangspunkt i Green Binder Technology og er et resultat 
af et Nordisk samarbejde mellem Finland, Sverige, Norge 
og Danmark. 
Dette betyder at produkterne har EPD dokumentation samt 
Appendix 5 dokumenter, der anvendes til Svanemærkning®, 
der dokumenterer en lavere miljøpåvirkning, for et godt og 
sundt arbejdes- og indemiljø. 
Flere af afjævningsmasserne er P-mærket og desuden 
mærket i henhold til finsk M 1-klassificering samt den tyske 
EMICODE EC 1. 
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Forudsætninger
Ved brug af weberfloor-produkter skal man tage 
hensyn til betingelserne vedrørende anvendelse og 
udtørring.

Anvendelsesbetingelser
• Vær sikker på, at bygningen er lukket og tæt.
• Undgå træk og placering af varmekilder på nyud-

lagt spartelmasse.
• Temperaturen i underlaget og den omgivende luft 

skal være + 10-20 °C under spartling. Under 
monteringen af gulvbelægninger anbefaler vi en 
temperatur på + 18-20 °C i underlaget og
+ 18-25 °C i den omgivende luft.

• Den relative luftfugtighed bør være ca. 50 %.
• Den relative fugtighed i underlaget må højst være 

90 % med undtagelse af fugtfølsomme belægninger, 
fx fuldlimede trægulve eller tætte belægninger. 

Tørrebetingelser
• Det optimale tørreklima opnås ved ca. + 15-25 °C 

med en relativ luftfugtighed på ca. 50 % og med 
god ventilation. 

Forudsætninger
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Forudsætninger

BEMÆRK VENLIGST!
De tørretider, der er angivet i produktblade, gælder 
under ovennævnte betingelser. Tørretider varierer 
desuden afhængigt af produkttypen, lagtykkelsen og 
den relative fugt i underlaget samt årstiden.

Læs altid det pågældende produktblad, inden du går i 
gang.

Forberedelse af undergulvet
Limrester, maling, løst materiale og støv bør 
fjernes inden udlægningen af gulvspartelmasser.

Rengøring og forbehandling
• I de fleste tilfælde bør man som minimum slibe 

underlaget inden udlægningen af spartelmasse.
• Støvsug grundigt med egnet industristøvsuger, så 

også små partikler fjernes.
• Påfør den anbefalede primer.
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Spartelmasser

Spartelmasser fra Weber er udviklet specielt til den 
professionelle gulvlægger med vægt på et godt 
arbejdsmiljø. Spartelmasserne er  primært tænkt til 
håndudlægning, både selvnivellerende og standfaste. De 
er selvnivellerende i lagtykkelser ved typisk 1-10 mm og 
standfaste op til 50 mm. De selvnivellerende 
spartelmasser kan selvfølgelig med stor fordel pumpes 
med weberfloor-mixerpumper.
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Spartelmasser
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• Primeren giver en god og ren vedhæftning til underlaget.
• Den tætner overfladen og forhindrer underlaget i at suge 

vand fra spartelmassen.
• Primeren forhindrer også luft i at stige op fra underlaget og 

danne ”pinholes” på den spartlede/afjævnede overflade.
• Primeren forbedre fyldet i spartelmassen
• Binder finstøv i underlaget. 

Vigtigt ved udlægning af weberfloor 4716 Primer:
• Primeren kostes på underlaget med en blød kost 

eller malerulle.
• Den skal danne en synlig ”laklignende” film på 

overfladen. Det kan være nødvendigt at påføre 
endnu et lag, hvis underlaget er stærkt sugende. 
Undgå pyttedannelse.

Vigtigt ved påføring af weberfloor 4712 Primer EC 1 
eller  weber.prim 803:

• Overfladestyrken skal være mindst  1,0 MPa (N/mm2).
• Epoxyprimeren påføres i et jævnt lag med en 

gummiskraber og/eller en lammeskindsrulle. Undgå 
pyttedannelse.

• Mens primeren stadig er våd, strøs straks med 
kvartssand.

• Støvsug overfladen, når primeren er fuldstændig 
hærdet. 

De omgivende betingelser
Sørg for at de omgivende betingelser er i orden. 
Temperaturen i underlaget bør være mindst + 10 °C 
under forbehandlingen og udlægningen af spartel-/
afjævningsmassen og under hærdningen. Tilstræb et 
tørreklima på ca. 20 °C og 50-70 % RF. 

Forbehandling
Hvorfor er primeren nødvendig?

Spartelmasser
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Sikkerhed og miljø
Spartelprodukterne fra weberfloor er udviklet med et 
nyt bindersystem, som gør produktet miljøvenligt og 
giver en pålidelig og sikker produktkvalitet.

• Produkterne er afprøvet sammen med alle typer 
undergulve, lim og belægninger og har opnået 
meget lave emissionsværdier.

• Et sikkert arbejdsmiljø for håndværkere på grund af 
et bredt sortiment af spartel- og 
afjævningsprodukter med et lavt indhold af flygtige 
organiske forbindelser (EC 1).

• Produkter med lave pH-værdier reducerer det 
aggressive miljø for betonunderlaget op til 100 gange.

• Længere holdbarhed, bedre bearbejdelighed og 
bedre flydeegenskaber. 

Hvornår må der udlægges spartelmasse på 
weberfloor 4716 Primer?
• Primeren skal have dannet film, inden der kan 

udlægges gulvspartelmasse; du bør dog ikke vente 
længere end 24 timer. Primeren kan blive for hård, der 
kan samle sig støv på overfladen, og du vil være nødt til 
at rengøre og prime overfladen igen. 

weberfloor 4712 Primer EC 1:

• Epoxyprimeren bør sammen med kvartssandet have 
dannet en hård vedhæftning (som regel efter 12-24 
timer), og overfladen skal støvsuges for løst sand, inden 
spartelmassen udlægges. 

Spartelmasser
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• Underlag: Afjævningslag baseret på 
beton, anhydrit, asfalt og træba-    

	 serede underlag.
• Lagtykkelse: 1-6 mm.
• Forbrug: 1,7 kg/mm/m2

• Gangbar efter: 2-4 timer.
• Belægningsklar efter: 24 timer.
• Værktøj til udlægning: Tandspartel 

eller 30 mm pigrulle.

• Underlag: Afjævningslag baseret på 
beton, anhydrit, asfalt gulvgips og 
træbaserede pladeunderlag

• Lagtykkelse: 1-10 mm.
• Forbrug: 1,6 kg/mm/m2.
• Gangbar efter: 2-4 timer.
• Belægningsklar efter: 1-3 dage.
• Værktøj til udlægning: Tandspartel 

eller 30 mm pigrulle. 

Spartelmasser

Selvnivellerende spartelmasser 

  weberfloor   4010
Normaltørrende, selvnivellerende finspartelmasse til 
større arealer. Velegnet til manuel og maskinel udlægning.

weberfloor    4031 
Normaltørrende, selvnivellerende finspartelmasse. 
Velegnet til manuel og maskinel udlægning.
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• Underlag: Afjævningslag baseret 
på beton, asfalt, gulvgips, 
træbaserede plader, sten/keramik 
og anhydrit.

• Lagtykkelse: 1-10 mm.
• Forbrug: 1,6 kg/mm/m2

• Gangbar efter: 1 time.
• Belægningsklar efter: 3 timer.
• Værktøj til udlægning: Tandspartel 

eller 30 mm pigrulle. 

• Underlag: Alle typer underlag.
• Lagtykkelse: 1-10 mm.
• Forbrug: 1,6 kg/mm/m2.
• Gangbar efter: 2-4 timer.
• Belægningsklar efter: 1-3 dage.
• Værktøj til udlægning: Planspartel 

evt. med justerben.

Spartelmasser

  weberfloor    4033
Normaltørrende, fiberforstærket selvnivellerende 
finspartelmasse til næsten alle underlag.  Velegnet til 
manuel og maskinel påføring.

  weberfloor    4032 DR
Hurtighærdende, selvnivellerende finspartelmasse med 
meget hurtige hærdeegenskaber. Velegnet til manuel og 
maskinel udlægning.
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• Underlag: Beton, anhydrit, magnesit, 
støbeasfalt, gulvgips,sten og keramik.

• Lagtykkelse: 1-10 mm.
• Forbrug: 1,6 kg/mm/m2

• Gangbar efter: 2-4 timer.
• Belægningsklar: 1 døgn (ved ≤ 5 mm).
• Værktøj til udlægning: Tandspartel 

eller 30 mm pigrulle. 

• Underlag: Afjævningslag baseret på 
beton, glidelag, på isolering med 
armering ≥40 mm.

• Lagtykkelse: 15-100 mm.
• Forbrug: 1,8 kg/mm/m2.
• Gangbar efter: 1-3 timer.
• Belægningsklar efter: 1-3 døgn 

afhængigt af lagtykkelse.
• Værktøj til udlægning: Pudsebræt eller 

amerikaner.

Spartelmasser

Standfast slidlagsmørtel

  weberfloor     319
Hurtighærdende slidlagsmørtel til vådrum,kontorer og større 
lagtykkelser. Kun egnet til manuel udlægning.

Selvnivellerende gipsspartelmasse

  weberfloor    4095
Normaltørrende, gipsbaseret selvnivellerende fin- 
spartelmasse med meget lave krympeegenskaber. Velegnet 
til manuel og maskinel udlægning.
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• Underlag: Alle typer underlag, 
også på vægge og trapper.

• Lagtykkelse: 0,5-50 mm.
• Forbrug: 1,6 kg/mm/m2.
• Gangbar efter: 30-60 min.
• Belægningsklar efter: 2 timer.

• Underlag: Alle typer.
• Lagtykkelse: 0-2 mm lokalt op til 5 mm.
• Forbrug: 1,3 kg/mm/m2.
• Gangbar efter: 1-2 time.
• Belægningsklar efter: 2-3 timer. 

Spartelmasser

weberfloor  4042  paste fine DR
Hurtighærdende spartelmasse, som typisk anvendes 
som reparationsspartelmasse og til skrabespartling. Kan 
belægges med enhver type belægning. 

Standfaste spartelmasser

  weberfloor     4040 DR
Hurtighærdende pasta eller finspartelmasse til næsten 
alle formål. Opbygning af fald eller spartling af gulv – alt 
sammen i ét produkt. Til manuel udlægning.
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Spartelmasser
Produktnavn weberfloor 4010 weberfloor 4031 weberfloor 4032 weber.floor 4033 weber.floor 4095 weber.floor 4040 weber.floor 4045

Egenskaber

Trykstyrke > 20 Mpa > 25 Mpa >	25	N/mm² > 25 N/mm² > 25 N/mm² > 30 N/mm² > 30 N/mm²

Lagtykkelse: manuelt 1 - 6 mm 1	-	10	mm 1	-	10	mm 1 - 10 mm 2 - 10 mm 1 - 50 mm 1 - 50 mm

Lagtykkelse: maskinelt 2 - 6 mm 2	-	10	mm 2	-	10	mm 2 - 10 mm 2 - 10 mm – −

Gangtrafik efter udlægning 1 2 4 timer 2	-	4	timer 1	time 2 - 4 timer 3 timer 1 time 1 time

Belægningsklar * 1 døgn 1 dag 3 timer 1 - 3 dage 1 - 7 dage Fra 2 timer Fra 2 timer

Forbrug pr. mm lagtykkelse 1,7 kg/m² 1,6 kg/m² 1,7 kg/m² 1,6 kg/m² 1,6 kg/m² 1,6 kg/m² 1,6 kg/m²

Fiberforstærket Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

Kan pumpes Ja Ja	 Ja Ja Ja Nej Nej

Anvendelig på følgende underlag nde u nderlag

Beton

Pudslag

Afjævningslag af anhydrit

Afjævningslag af støbeasfalt * * *
Keramiske fliser 				* * * * *
Plankegulve *

5-10 mm

Spånpladegulve *
5-10 mm

* Kontakt venligst weber.floor, da der kan være uforudsete forhold vedrørende den
eksisterende konstruktion.

Gulvvarme
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Spartelmasser
Produktnavn weber.floor 4010 weber.floor 4031 weber.floor 4032 weberfloor 4033 weberfloor 4095 weberfloor 4040 weberfloor 4042

Ege nskaber

Trykstyrke > 20 N/mm² > 25 N/mm² > 25 N/mm² > 25 Mpa > 25 Mpa > 25 Mpa > 20 Mpa 

Lagtykkelse: manuelt 1 - 6 mm 1 - 10 mm 1 - 10 mm 1 - 10 mm 1 - 10 mm 0,5 - 50 mm 0 - 2 mm, Lokalt 5 mm

Lagtykkelse: maskinelt 2 - 6 mm 2 - 10 mm 2 - 10 mm 2 - 10 mm 3 - 10 mm –

Gangtrafik efter udlægning 1 - 4 timer 2 - 4 timer 1 time 2 - 4 timer 2-4 timer 30-60 min 1-2 time

Belægningsklar * 1 dag 1 dag 3 timer 1 - 3 dage 1 døgn ved ≤ 5 mm  Fra 2 timer Fra 2-3 timer

Forbrug pr. mm lagtykkelse 1,7 kg/m² 1,6 kg/m² 1,7 kg/m² 1,6 kg/m² 1,6 kg/m² 1,6 kg/m² 1,3 kg/m²

Fiberforstærket Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

Kan pumpes Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej

A nve ndelig på følge

Beton

Pudslag

Afjævningslag af anhydrit

Afjævningslag af støbeasfalt * *	 										*	
Keramiske fliser * * * * *
Plankegulve *

5-10 mm

Spånpladegulve 												*	
5-10 mm

* Kontakt venligst weber, da der kan være uforudsete forhold vedrørende den 
eksisterende konstruktion.

–



Flydemørtler fra Weber er alle specielt udviklet til 
pumpning med weberfloor-mixerpumper og -
pumpebiler og til udlægning i lagtykkelser fra typisk 
4-100 mm.
Langt de fleste flydemørtler kan dog også
håndudlægges.

Flydemørtler
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Flydemørtler
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Flydemørtler

• Underlag: Afjævningslag baseret på 
beton, letbeton, sten/keramik og 
gulvspånplader.

• Lagtykkelse: 4-40 mm.
• Forbrug: 1,7 kg/mm/m2

• Gangbar efter: 2-4 timer.
• Belægningsklar efter: 10 mm pr. døgn.
• Værktøj til udlægning: Glat-og

tandspartel, anvendes liggende. 

• Underlag: Afjævningslag baseret 
på beton, letbeton, gulvgips, 
træbaserede produkter, sten, 
keramiske fliser.

• Lagtykkelse: 2-30 mm.
• Forbrug: 1,7 kg/mm/m2

• Gangbar efter: 2-3 timer.
• Belægningsklar efter: 1-3 døgn 

afhængigt af lagtykkelse.
• Værktøj til udlægning: Glat-og 

tandspartel, anvendes liggende. 

Flydemørtler

  weberfloor     110 Fine
Normaltørrende, selvnivellerende flydemørtel til større 
arealer. Særlig egnet til maskinel udlægning. 

   weberfloor    4160
Hurtighærdende, selvnivellerende flydemørtel til større 
arealer. Særlig egnet til maskinel udlægning.
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Flydemørtler

• Underlag: Afjævningslag baseret 
på beton, glidelag, sten,isolering, 
gulvgips, træbaserede plader.

• Lagtykkelse: 5-60 mm.
• Forbrug: 1,7 kg/mm/m2.
• Gangbar efter: 2-4 timer.
• Belægningsklar efter: 1-9 uger 

afhængigt af lagtykkelse.
• Værktøj til udlægning: Glat-og 

tandspartel, anvendes liggende. 

• Underlag: Afjævningslag baseret 
på beton, glidelag, isolering, sten, 
keramik, træ, træbaserede 
plader, gulvgips, letbeton.

• Lagtykkelse: 4-50 mm.
• Forbrug: 1,75 kg/mm/m2.
• Gangbar efter: 2-3 timer.
• Belægningsklar efter: 1-3 døgn 

afhængigt af lagtykkelse.
• Værktøj til udlægning: 

Glatspartel, anvendes liggende. 

  weberfloor    120 Reno DR
Hurtighærdende, fiberforstærket, selvnivellerende 
flydemørtel til større arealer og høje lagtykkelser. 
Særlig egnet til maskinel udlægning.

  weberfloor    140 Nova
Normaltørrende, fiberforstærket, selvnivellerende 
flydemørtel til større arealer og høje lagtykkelser. 
Særlig egnet til maskinel udlægning. 
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• Underlag: Afjævningslag baseret
på beton, letbeton, glidelag, sten
isolering, keramik, gulvspånplader.

• Lagtykkelse: 20-80 mm.
• Forbrug: 1,8 kg/mm/m2.
• Gangbar efter: 3-4 timer.
• Belægningsklar: ca. 1 mm pr. døgn.
• Værktøj til udlægning: Planspartel,

anvendes liggende.

• Underlag: Afjævningslag baseret
på beton, glidelag, isolering.

• Lagtykkelse: 10-100 mm.
• Forbrug: 1,85 kg/mm/m2.
• Gangbar efter: 2-3 timer.
• Belægningsklar*: 2-7 døgn.
• Værktøj til udlægning:

Tandspartel, anvendes liggende.

Flydemørtler

  weberfloor    4350 DK
Normaltørrende, selvnivellerende flydemørtel til 
større arealer og høje lagtykkelser. Kun til maskinel 
udlægning, tynde anticrack fibre. Let at slibe.

  weberfloor     130 Core
Hurtighærdende, selvnivellerende flydemørtel til 
større arealer og høje lagtykkelser. Særlig egnet til 
maskinel udlægning.

* Tørretid ved anvendelse som 
selvtørrende produkt. 

• Op til 30 mm 2 døgn
• Op til 50 mm 3 døgn
• Op til 80 mm 5 døgn
• Op til 100 mm 7 døgn

  v/relativ fugtighed (20 °C og 50 % RF)
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 Flydemørtler - cementbaserede selvudjævnende

Produktnavn weberfloor 110 Fine weberfloor 4160 weberfloor 140 Nova weber.floor 4320 weber.floor 4350 weber.floor 4360 weber.floor 4480

Anvendelig på følgende underlag

Beton

Pudslag

Sten og Klinker *
Plankegulve *

min. 10 mm

Spånpladegulve
*

min. 10 mm

Egnet med følgende belægning

Designgulv m/polish / sealer

Epoxy maling

Tæpper

Svømmende trægulve

Limede trægulve

Klinker

* Kontakt venligst weberfloor, da der kan være uforudsete forhold vedrørende den 
eksisterende konstruktion

Uden topbelægning

Diff. tætbelægning

Uden topbelægning

Diff. tætbelægning

Gulvegips
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 Flydemørtler - cementbaserede selvudjævnende

Produktnavn weber.floor 4150 weber.floor 4160 weber.floor 4310 weberfloor 120 Reno weberfloor 4350 DK weberfloor 130 Core weberfloor 4610

Anvendelig på følgende underlag

Beton

Pudslag

Terrazzo 													*	

Plankegulve *	
											

min. 10 mm

Spånpladegulve 													*	            min. 10 mm

Egnet med følgende belægning

Designgulv m/polish

Maling

Tæpper

Svømmende trægulve

Limede trægulve

Klinker

*	Kontakt venligst weberfloor, da der kan være uforudsete forhold vedrørende den 
eksisterende konstruktion.
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Primere

Primere fra Weber. Vores sortiment er smalt, men 
bredt dækkende. Vi har primere til alle typer 
undergulve og med udgangspunkt i et godt 
arbejdsmiljø.
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Anvendes på ikke-sugende underlag 
såsom fastsiddende limrester, 
klinker og maling. Primeren 
anvendes ufortyndet og påføres 
med blød kost eller malerulle.
Forbrug: ca. 1 dl pr. m2.

Skal anvendes på underlag af beton og 
træ før udlægning af spartelmasser, 
flydemørtler og pudslagsmørtler. 
Primere skal altid tørre til filmdannelse 
før spartling.

Leveres som koncentrat og skal 
blandes med rent vand, blandingsforholdet afhænger 
af underlaget. Primeren påføres med blød kost eller 
malerulle.
Forbrug: Som tommelfingerregel kan man regne med 
ca. 1 dl færdigblandet primer pr. m2 pr. arbejdsgang. 
(Se datablad eller emballage).

Primere

  weberfloor     4716

 weber.prim    803
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Epoxyprimer EC-1. 
Anvendes på særligt vanskelige 
underlag af beton, anhydrit, gulvgips, 
gulvspånplader,asfalt og træ. 
Kan anvendes som midlertidig 
fugtspærre før udlægning af 
spartelmasser og flydemørtler.

Leveres som to-komponent. 
Primeren påføres med egnet svaber eller malerulle. 
Forbrug: 300-500 g pr. arbejdsgang/m2. Skal samtidig 
med påføring afstrøes med tørt kvartssand i sidste lag.
Hærdetid/belægningsklar: 12-24 timer afhængigt af 
temperatur.
(Se datablad eller emballage).

Obs.: Anvendelse af epoxybaserede produkter 
kræver lovpligtigt sikkerhedscertifikat.

Primere

  weberfloor    4712
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Primere m.m.
Produktnavn weberfloor 4716 weberfloor 4712 weberprim 803

Egenskaber

Emicode EC 1 –

Betegnelse iht. EN 13813 Akrylat
Epoxyharpiks
iht. EN 13501 -1 Akrylat

Gangtrafik efter påføring 1 time 12 timer 4 timer

Belægningsklar* – – –

Forbrug pr. m2 Ca. 0,1 - 0,2 l/m² Ca. 0,25 kg/m² Ca. 100 g./m²

Anvendelig på følgende underlag

Beton

Fortyndet 1 : 3

Pudslag

Fortyndet 1 : 3

Afjævningslag af anhydrit

1 : 1  (ved lagtykkelser op 

til 10 mm)

Afjævningslag af støbeasfalt

Ikke-sugende underlag som 

epoxy, maling og limrester

Plankegulve

Fortyndet 1 : 1

Gulvspånplader

Fortyndet 5 : 1

* Kontakt venligst weber.floor, da der kan være uforudsete forhold vedrørende den
eksisterende konstruktion.

–

underlag som fliser og klinker

Fortyndet 1 : 1

Gulvgipsplader

Fortyndet 5 : 1
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Tilbehør

Afstængerliste

Højdebrikker

weberfloor 4945 Glasfiberarmeringsnet

1 x 100 meter
weberfloor 4945. Til armering af 
spartelmasse og ved monte-ring 
af weberfloor-lydgulve og 
weberfloor-komfortgulve. 
Fås i ruller a 100 m2.

15 x 15 mm
30 x 30 mm
Til flydespærre i fx døråbninger 
eller andre steder, hvor der ønskes 
en spærre for spartelmassen. Fås i 
to størrelser i pakninger á 50 m.

weberfloor 4955 Trinlydsmåtte

Tykkelse 3 mm. 
Trinlydsreduktion: 19 dB med 25 mm 
weberfloor 4350 DK.
Ruller á 30 m med selvklæbende 
overlæg.
* Se VVT-lydmålings rapport. kontakt 
Weber for mere information. 

1000 stk. pr. kasse
Til højdeafsætning efter nivel-
lement, bruges ved større 
arealer og ved udlægning i 
lagtykkelser fra 5-85 mm. Fås i 
pakninger á 1000 stk.
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Tilbehør

weberfloor acoustic 

weberfloor 4960 kantbånd

weberfloor 4960 kantbånd
5 mm kantisolering. Anvendes ved 
lagtykkelser over 20 mm samt ved 
montering af weberfloor-lydgulve 
og weberfloor-komfort-gulve. 
Fås i højde 80 mm sække á 750 m, 
og højde 150 mm i sække á 400 m.

weberfloor 4962 soft-strip

Tykkelse 3 mm. 
Kantbånd til trinlydsmåtten. 
Kasse á 3x50 m med selvklæbende 
overlæg.

Tykkelse 15 mm. Trinlydsdæmpning 
25 dB og 8 dB luftlydsisolering med 
30 mm flydemørtel. Ruller á 30 m 
med selvklæbende

* Se VVT-lydmålings rapport. kontakt 
Weber for mere information. 

weberfloor TOP primer

weberfloor TOP primer -
er en mat, akrylbaseret primer 
uden opløsningsmidler.

FORBRUG
Ca. 0,05-0,10 kg/m².

TØRRETID
Ca. 2 timer
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Vanddoseringsenhed 

Vanddoseringsenheden - 
en praktisk enhed med 
slangekoblinger til ind og udløb.
Den vandtætte boks har et digitalt 
display med seks knapper, til at 
justere den ønskede vandmængde 
med - til at aktivere systemet, 
stoppe eller nulstille. Start 
vanddoseringsenheden,
indstil den ønskede vandmængde, 
systemet lukker automatisk og 
udsender et akustisk signal. Mens 
der blandes pulver eller mørtel, 
kan vand til den næste
blanding være fyldt i den næste 
beholder. Dette sparer tid og 
vanddoseringen i blandingen,
bliver den samme hver gang.

Vanddoseringsenheden leveres 
med en DC-24-volt adapter og 
stander.

Tilbehør

weberfloor TOP Matt / Gloss

weberfloor TOP Matt / Gloss -
Akrylbaseret overfladebehandling til 
mineralsk gulvspartelmasse, såsom 
weberfloor 4650 Design Colour.
Hærdetid: Gangbar efter ca. 6 timer
Gennemhærdet: Fuldt belastbar efter 
7 dage
FORBRUG: Ca. 0,05-0,10 kg/m².
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Gulvlim
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Krav Krævet niveau     Behandling

Klimaforhold på  
byggepladsen

Luft- og materialetem-
peratur mindst 18 °C. 
Gulvtemperatur højst 
15-25 °C.
Anbefalet relativ luft-
fugtighed ca. 50-65 %.

• Eksterne varme-
kilder kan bruges 
til at opvarme 
rummet inden 
udlægningen.

• God ventilation.

Relativ fugtighed i 
underlaget

Til gulvbelægninger 
som tekstil, pvc, 
gummi og linoleum: 
85 % RF.
Til parket- og andre	
trægulvbelægninger: 
65 % RF.

• Eksterne 
varmekilder kan 
bruges til at tørre 
underlaget.

• En fugtspærre kan 
anvendes til at 
forhindre 
opstigende fugt.	

Overfladestyrke Under tekstilgulvbe-
lægninger:
Bolig: > 0,5 MPa.
Kontor: > 1,0 MPa.

Under elastiske gulv-
belægninger:
Bolig: > 0,8 MPa.
Kontor: > 1,0 MPa.

Under parket:
>  1,0-1,2 MPa afhæn-
gigt af træsort.	

• Dårlige underlag 
skal fornys eller 
adskilles af et 
glidelag (kontakt 
Weber vedrørende 
systemanbefa-
linger angående 
glidelag).	

Toleranceniveau Toleranceniveauet 
fremgår generelt af 
de nationale 
standarder. Weber 
anbefaler dog en 
tolerance på +/- 1-2 
mm pr. 2 m afhængigt 
af kravet.

• Spartling af 
underlaget med 
weberfloor-spar-
telmasser inden 
påføring af lim. 	

Gulvlim Tjekliste
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Revner Hårfine revner kan
tolereres. Bredere
revner bør 
udbedres, inden 
gulvbelægningen 
udlægges.

• Bredere revner 
bør fyldes (fx med 
sandfyldt floor 
4712 EP-primer) og 
armeres. Spartl 
underlaget 
omkring revnen 
med spartelmasse 
fra weber.floor.	

Støv Alt støv skal fjernes. • Støvsugning.
• Priming af 

underlaget. 	

Krav Krævet niveau     Behandling

Overflade Alt løst materiale skal
fjernes. 

• Mekanisk rensning 
af underlaget 
såsom slibning, 
fræsning eller 
slyngrensning 
anbefales.	

Forureninger Alle forureninger skal
fjernes. 

• Kontakt 
limleverandøren 
vedrørende fjer-
nelse af forskellige 
typer forureninger.

Sugeevne Underlaget bør have 
”normal” sugeevne. 
Underlag, som er for 
porøse, kan give me-
get korte åbentider for 
limen. Underlag, som er 
for tætte, giver ikke 
tilstrækkelig overflade 
til, at limen kan klæbe.

• På tætte overfla-
der anbefaler vi at 
påføre yderligere 
et lag bestående af 
3 mm weber-
spartelmasse for 
at give et sugende 
underlag.

• På porøse 
underlag anbefaler 
vi priming med 
weber.floor 4716.

GulvlimTjekliste











Vinyllim
weber.floor 4815 weber.floor 4850

Ja Nej

Straks Straks

4,0 m²/l Malerulle 3,5 m²/l

~ 10-15 min. ~ 40 min.

~ 24 timer ~ 24 timer

~ 8 timer ~ 8 timer

~ 45 minuter ~ 24 timer



Tæppelim
Produktnavn weber.floor 4805 weber.floor 4855
Egenskaber
EC 1 Ja Ja

Gangtrafik efter påføring Straks Straks

Forbrug 3,5 m²/l Malerulle 6 m²/l

Gennemsnitlig luftningstid ~ 5-10 min. ~ 40 min.

Tid inden varmsvejsning – –

Tid inden koldsvejsning – –

Åbentid ~ 20 minuter ~ 24 timer
Tæpper
Tekstil/hessian

Fleece

Latexskum

Pvc

Vævet

Nålefilt/fiber

op til 4 mm tykkelse
Pvc
Homogen

Flerlags

Designfliser
Linoleum
Jute
Træ
Mosaikparket

Lamelparket

Massivparket

Klodsegulv

Planker
Gummi
Jævn, glat bagside

Ru, struktureret bagside
Lodrette flader
Tæppe

Vinyl

Gummi



Gummilim Kontaktlim
weber.floor 4835 weber.floor 4850 weber.floor 4820

Ja Ja Nej

24 timer Straks Straks

Parketspartel 3,5 m²/l 4,0 m²/l

Ikke påkrævet ~ 10 min. ~ 1 time

– ~ 24 timer ~ 24 timer

– ~ 8 timer ~ 8 timer

~ 3-10 dage – –

~ 20 minutter ~ 30 minutter ~ 1-7 timer

10 mm

Op til 60 cm længde



Linoleumslim Parketlim
Produktnavn weber.floor 4825 weber.floor 4827 weber.floor 4830
Egenskaber
EC 1 Ja Nej Nej

Gangtrafik efter påføring Straks Straks 24 timer

Forbrug 4,5 m²/l 4 m²/l Parketspartel

Gennemsnitlig luftningstid ikke påkrævet ikke påkrævet Ikke påkrævet

Tid inden varmsvejsning ~ 24 timer ~ 24 timer –

Tid inden koldsvejsning ~ 8 timer ~ 8 timer –

Tid inden slibning – – ~ 1-3 dage

Åbentid ~ 30 minutter ~ 30 minutter ~ 30 minutter
Tæpper
Tekstil/hessian

Fleece

Latexskum

Pvc

Vævet

Nålefilt/fiber
Pvc
Homogen

Flerlags

Designfliser
Linoleum
Jute
Træ
Mosaikparket

Lamelparket

Massivparket

Klodsegulv

Planker
Op til 120 cm længde

Gummi
Jævn, glat bagside

Ru, struktureret bagside
Lodrette flader
Tæppe

Vinyl

Gummi
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Pumpning af spartelmasser og flydemørtler
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Pumpning af spartelmasser og flydemørtler
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Pumpning af spartelmasser og flydemørtler

Udlægning af flydemørtler fra pumpebiler

Siden 1997 har Weber leveret flydemørtler fra 
pumpebiler. Siden 2016 faciliteres løsningen med 
ekstren pumpebils operatør, med fokus på større 
fleksibilitet, til gavn for vores kunder.  Vi levere fra 
egne silolagre med udgangspunkt i både Øst- og 
Vestdanmark.

Levering med pumpebiler er primært beregnet 
på større leverancer på mere end 8 ton pr. 
pumpestart. Det kan være til fx store gulve med 
almindelig afjævning i tynde lagtykkelser eller til 
weberfloor- systemgulve.

Når der trykkes på startknappen, vil bilen levere 
fra 4-12 ton flydemørtel pr. time, det vil sige, at 
det i høj grad kræver en vis rutine at udlægge 
flydemørtel på denne måde.

Din sikkerhed for højeste kvalitet vil ofte være at 
lade dette arbejde udføre af en CWG (Certificeret 
Weber Gulventreprenør) anvist af Weber. 

For nærmere information om leverancer i 
pumpebiler kontakt Weber.

CERTIFICERET
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Pumpning af spartelmasser og flydemørtler

weberfloor 860-mixerpumpe

• Pumpekapacitet:
1500-2000 kg/time.

• Transportlængde:
40 m + forlængerslange 20
m (ekstra udstyr).

• Vandtilslutning: ¾” mulig-
hed for trykforøgerpumpe
(anbefales).

• El-tilslutning:
400 V, 16 Amp. CE-stik.

• Med fjernbetjeningskabel.

Duo-mix 2000-mixerpumpe

• Pumpekapacitet: 3000-5000
kg/time (frekvensstyret).

• Transportlængde: 40 m
mulighed for op til 100 m.

• Vandtilslutning: ¾” inkl.
trykforøgerpumpe.

• El tilslutning:
400 V, 32 Amp. CE-stik.

• Med fjernbetjeningskabel.
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Pumpning af spartelmasser og flydemørtler

Pumpeguide med weberfloor       mixerpumpe 860 Industri-
gulve

Produktnavn weberfloor 

4010

weberfloor 

4031

weberfloor 

4033 *

weberfloor 

4095

weber.floor 
4150 

weber.floor 
4160 

weber.floor
4310 *

weber.floor
4320 *

weber.floor 
4360 *

weber.floor 
4610

Egenskaber

Flydemål med ring 

Ø 68/h 35 mm	
240 - 260 mm 250 - 270 mm 240 - 260 mm 240 - 260 mm 240 - 255 mm 240 - 255 mm 220 - 235 mm 220 - 235 mm 180 - 210 mm 230 - 245 mm

Vandtilsætning ved 

pumpning**
Ca. 550 l/time Ca. 550 l/time Ca. 550 l/time Ca. 550 l/time Ca. 450 l/time Ca. 475 l/time Ca. 425 l/time Ca. 425 l/time Ca. 410 l/time Ca. 550 l/time

Pumpeguide med weberfloor       mixerpumpe Duo-
mix 2000

Industri-
gulve

Produktnavn weberfloor 
4010

weberfloor 
4031

weberfloor 
4033 *

weberfloor 
4095

weber.floor 
4150 

weber.floor 
4160 

weber.floor
4310 *

weber.floor
4320 *

weber.floor 
4360 *

weber.floor 
4610

Egenskaber

Flydemål med ring 

Ø 68/h 35 mm 
240 - 260 mm 250 - 270 mm 240 - 260 mm 240 - 260 mm 240 - 255 mm 240 - 255 mm 220 - 235 mm 220 - 235 mm 180 - 210 mm 230 - 245 mm

Vandtilsætning ved 

pumpning **
1.200 l/time 1.000 l/time 1.000 l/time 1.000 l/time 1.000 l/time 950 l/time 950 l/time 950 l/time 850 l/time 1.000 l/time

** Bemærk at angivne værdier er vejledende ved pumpestart. 
    Efterfølgende kan det være nødvendig at ændre på vandtilsæt-     
ningen. I øvrigt skal der løbende kontrolleres flydemål.



* Ved særligt grove og fiberforstærkede produkter anbefales det at 
starte pumpningen med et så letflydende produkt som muligt, fx 

weberfloor 4010. Dette for at smøre maskindele og slange.

          Pumpeguide med weber mixerpumpe 860
Industri-

gulve

Produktnavn weber.floor 
4010

weber.floor 
4031

weber.floor 
4033 *

weber.floor 
4095

weberfloor 
110 Fine 

weberfloor 
4160 

weberfloor 
140 Nova*

weberfloor
120 Reno *

weberfloor 
130 Core 

weberfloor 
4610

Egenskaber

Flydemål med ring
Ø 68/h 35 mm

240 - 260 mm 250 - 270 mm 240 - 260 mm 240 - 260 mm 240 - 250 mm 240 - 255 mm 220 - 230 mm 215 - 225 mm 180 - 210 mm 230 - 245 mm

Vandtilsætning ved
pumpning**

Ca. 550 l/time Ca. 550 l/time Ca. 550 l/time Ca. 550 l/time Ca. 450 l/time Ca. 475 l/time Ca. 425 l/time Ca. 425 l/time Ca. 410 l/time Ca. 550 l/time

          Pumpeguide med weber Mixerpumpe Duo-Mix 2000
Industri-

gulve

Produktnavn weber.floor 
4010

weber.floor 
4031

weber.floor 
4033 *

weber.floor 
4095

weberfloor 
110 Fine 

weberfloor 
4160 

weberfloor 
140 Nova *

weberfloor 
120 Reno *

weberfloor 
130 Core

weberfloor 
4610

Egenskaber

Flydemål med ring
Ø 68/h 35 mm

240 - 260 mm 250 - 270 mm 240 - 260 mm 240 - 260 mm 240 - 250 mm 240 - 255 mm 220 - 230 mm 215 - 225 mm 180 - 210 mm 230 - 245 mm

Vandtilsætning ved
pumpning **

1.200 l/time 1.000 l/time 1.000 l/time 1.000 l/time 1.000 l/time 950 l/time 950 l/time 950 l/time 850 l/time 1.000 l/time
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Pumpning af spartelmasser og flydemørtler
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Løsninger

På de følgende sider er der skitseret forskellige 
standardløsninger med weberfloor-produkter.
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Spartling på beton 

Løsninger

• Beton i intakt og god kvaliltet.
• Afrenses og rengøres.
• Primes med weberfloor 4716.
• Spartles med weberfloor 4031, weberfloor

4032 eller weberfloor 4010.

Generelt: 

Vær opmærksom på, at nystøbte betongulve af 
typen vibrationsfri beton (populært kaldet 
flydebeton, lava beton, SCC beton) altid efterlader 
et slamlag på overfladen, som forhindre udtørring. 
Slamlaget skal fjernes for udtørring og optimering 
af vedhæftning.

Obs.: Foretag altid fugtmåling efter afrensning af 
vibrationsfri beton.

I tvivlstilfælde kontakt Weber.
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Løsninger

Spartling på anhydrit 

Anhydrit i intakt og god kvalitet.
• Afrenses og rengøres.
• Primes med weberfloor 4716.
• Spartles med weberfloor 4095

eller weberfloor 4033.

Ældre anhydrit med tvivlsom overflade.

• Afrenses og støvsuges.
• Dybdeprimes med weberfloor 4716,

først i blandingsforhold 1:5 og
efterfølgende i blandingsforhold 1:3.

• Spartles med weberfloor 4095 eller
weberfloor 4033.

Generelt: 

Vær opmærksom på at nylagt anhydrit skal slibes 
hurtigst muligt efter udlægning for at optimere 
udtørring. Ofte efterlades et tykt slamlag, som 
forringer udtørringsevnen og overfladestyrken.

I tvivlstilfælde kontakt Weber. 
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Løsninger

Spartling på gipspladegulve

• Afrenses og støvsuges.
• Primes med weberfloor 4716.
• Spartles med weberfloor 4031, 4032 DR,

4033, 4040, 4042 DR eller weberfloor 4095.

Generelt: 

Vær opmærksom på, at skader i gulvgipsplader 
skal udbedres med weberfloor 4040 eller 
weberfloor 4042. Vær også opmærksom på 
sprækker/luft ved vægge og andre steder, luk 
dette med fx PU-skum eller akrylfugemasse.

I tvivlstilfælde kontakt Weber.
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Spartling på støbeasfalt 

Støbeasfalt i intakt og god kvalitet.
• Afrenses og rengøres.
• Primes med weberfloor 4712 epoxy der afstrøes

med kvartssand, alternativt primes med
weber.prim 803.

• Spartles i op til 5 mm lagtykkelse med weberfloor
4010, 4031, 4032 DR, 4033 eller weberfloor 4095.

Ældre støbeasfalt med tvivlsom overflade.
• Afrenses og rengøres.
• Primes med epoxy, weberfloor 4712 og

afstrøes med kvartssand.
• Spartles med weberfloor 4033 eller

weberfloor 4095.

Generelt: 

Vær opmærksom på at støbeasfalt ofte kan være 
i dårlig kvalitet. Meget ofte er støbeasfalt udlagt 
som fugtspærre, vær derfor opmærksom på at 
asfalten skal være tæt og revnefri.

I tvivlstilfælde kontakt Weber.

Løsninger
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Spartling på klinkegulve eller 
malede/epoxygulve
• Klinkegulve i god kvalitet eller fastsiddende

maling/epoxy på arealer med moderat
belastning.

• Afrenses/slibes, støvsuges og affedtes.
• Priming med weber.prim 803.
• Dybe huller, som fx områder med fald, opfyldes

med weberfloor 120 Reno
• Spartling med weberfloor 4033.
• På gulve med hårdere belastning.
• Afrensning/slibning, støvsugning og affedtning.
• Priming med epoxy, weberfloor 4712 og

sandafstrøning med kvartssand.
• Spartling med weberfloor 4033.

Generelt: 

Løstsiddende klinker eller løs maling/epoxy skal fjernes. 

Er der tale om gamle industrigulve som fx i værksteder, 
kemisk- eller levnedsmiddelindustri, kontakt Weber.

Løsninger
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Spartling på trægulve af planker eller plader 

Trægulve i god og stabil kvalitet.

• Om nødvendigt skal planker/plader eftersømmes/
skrues.

• Afrenses/slibes, støvsuges og affedtes.
• Priming med weber.prim 803.
• Skader udbedres med weberfloor 4040 eller

weberfloor 4042
• Gulvbrædder skal armeres med weberfloor 4945

glasfibernet.
• Spartling med weberfloor 4033.

På ældre trægulve.
• Om nødvendigt skal planker/plader eftersømmes/

skrues.
• Afrenses/slibes, støvsuges og affedtes.
• Priming med weber.prim 803.
• Brede svindrevner fyldes med akrylfugemasse.

Skader udbedres med weberfloor 4040 eller
weberfloor 4042.

• Armering med weberfloor 4945 glasfibernet.
• Dybe sætninger opfyldes med weberfloor 120 Reno
• Spartling med weberfloor 4033.

Generelt: Vær opmærksom på gamle gulvbrædders 
kvalitet og bæreevne. Vær også opmærksom på 
sprækker/luft ved vægge og andre steder, luk disse 
med fx PU-skum eller akrylfugemasse.

I tvivlstilfælde kontakt Weber.

Løsninger



weberfloor – andet end kun jævne gulve...

• Flydemørtler

• Spartelmasser

• Lydgulve

• Komfortgulve

• Designgulve

• Konventionelle gulve

• Industrigulve

• Rådgivning

• weber-mixerpumper

• Løsninger med pumpebiler

• Fliseklæb & fuge 

Løsninger
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Undergulvstyper

Undergulvstyper

Anhydrit: (Gullig-brun) gipsbaseret afjævnings-masse, 
udlægges i høje lagtykkelser 25-80 mm. 
Langsomtørrende op til 60 døgn, skal altid slibes og 
spartles.

Dafolium: (Rødbrun) tidligere anvendt i offentligt 
byggeri, meget hård overflade, fiberforstærket med 
asbest eller træfibre.

Densiphalt: Kompositbelægning, som kombinerer de 
bedste egenskaber fra beton og asfalt – dvs. be-tonens 
gode bæreevne og slidstyrke sammenholdt med 
asfaltens fleksibilitet og fugefrihed. Densiphalten er en 
topbelægning typisk i lagtykkelse 30-60 mm. 
Densiphalt-systemet består af et åbengraderet 
asfaltskelet med et hulrum på ca. 25-30 %, hvori 
slemmes en højstyrkebeton. Benyttes i lager- og 
industrihaller samt typisk på havnearealer og i luft-
havne (standpladser, de-icer arealer m.m.).

Støbeasfalt: (Mørkgrå/sort) ofte anvendt i offentligt 
byggeri som fugtspærre, i lagtykkelse ca. 25 mm. Kan 
være vanskelig at spartle, ældre gulve er ofte i dårlig 
kvalitet.

Magnesit: Bjergart, som efter brænding og for-maling 
bliver til kausisk magnesia (bindemidlet i 
magnesitgulve). Magnesitgulv er en topbelægning som 
kan lægges ned til 10 mm lagtykkelse. Topbelægningen 
har en høj trykstyrke (ca. 80 MPa). Den færdige 
overflade er tæt, glat, antistatisk og støvfri samt med 
en god slidstyrke. Kan indfarves.
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Undergulvstyper

Plankegulve: (På træbjælkelag) i ældre byggeri, typisk 
brede og tykke planker, vær opmærksom på bred 
bjælkeafstand og planker i dårlig kvalitet (fjedrende).

Pudslagsbeton: Oftest pladsblandet betonmørtel 
bestående af sand/grus/cement, kan være noget 
varierende i kvalitet, ældre gulve kan have porøs 
overflade og skruk.

Valsebeton: Spændingsfattig jordfugtig og fugefri beton 
med lavt indhold af cement (typisk kun 80-150 kg/m3). 
Er opfundet og meget udbredt i USA. Kaldes også Roller 
Compacted Concrete (RCC- beton). Benyttes som 
underbeton i en lagtykkelse på typisk 18-20 cm. 
Valsebetonen udlægges med specielle laserstyrede 
maskiner og tromles/valses efterfølgende. Specialteam 
kan udlægge op til 1500 m2 pr dag. Belægges med en 
topbelægning på ca. 2 cm.

TT-dækelementer: Anvendes ved store spændvid-der 
og i parkeringshuse, belægges normalt med en 
jernarmeret overbeton.

SCC beton: Moderne betontype, der selv flyder ud i 
støbeformen og omslutter armeringen uden vibrering, 
eller anden mekanisk påvirkning. Det er dog tilladt at 
påvirke SCC manuelt med skovle og lignende. Let at ud-
lægge, ofte anvendt som slidlag. Efterlader normalt en 
blank overflade (slam), skal altid slibes. Vær 
opmærksom på luft og udtørringsproblemer.

Huldækelementer: Mest anvendte etagedækstype, 
vær opmærksom på at kanaler skal tømmes for 
restvand fra støbning og før udlægning af flydemørtel.
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