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• Pumpebar – hurtig, ergonomisk udlægning

•  God flydeevne – muliggør jævne gulve i tyndeĂ
lag inkl. limet trægulv

•  Stor overfladestyrke – passer  til  de  flesteĂ
overfladebelægninger

• Indoor Air Comfort GOLD-Verificeret

• EPD-Verificeret

Om produktet
weberfloor 110 Fine er en pumpebar, normalttørrende, 
selvnivellerende afjævningsmasse til gulve. Materialet levers 
som tørmørtel bestående af aluminatcement, sand, 
supplerende bindemidler og tilsætningsstoffer. Vand 
tilsættes på byggepladsen. Produktet er fugtskadestabilt og 
slagge- og kaseinfrit. weberfloor 110 Fine er P-mærket i 
Sverige og har endvidere EPD deklaration.

Egenskaber
• Gode flydegenskaber
• Lave egenemissioner

Udlægningsmetode 
• Udlægges med hånd eller

fra pumpebil

• Lavalkalisk
• Normaltørrende

• Pumpebar 

Anvendelsesområde
Weberfloor 110 Fine er en finafjævning, der til anvendelse 
indendørs både til nybyggeri og renovering til boliger, kontor 
og erhverv. Lagtykkelse 4-40 mm.

Underlag 
Beton, letbeton (6-15mm, arealer større end 10m² og 
lagtykkelser større end 15 mm skal armeres med 
stålarmeringsnet eller tilsvarende), sten/keramik og 
gulvspånplader 

Typer af underlag 
• Beton
• Gulvafjævning

• Keramik, sten, stål, PVC,
• træ, gulvgips og spånplader

Begrænsninger 
• For det bedste arbejdsresultat bør gulvets temperatur og 

temperaturen i arbejdslokalet ligge over +10 °C 

Nyttig viden 
Ved lægning i flere lag skal der primes mellem hvert lag. Vent 
mindst 24 timer inden primning udføres og kontrollerer at 
underlaget er så tør at primeren kan suge ind i underlaget. 
Blandningsforholdet ved primning på nylagt gulvafretning: 
Weberfloor 4716 Primer blandes med fem dele vand og en 
del primer. I tilfælde af yderligere fugt, eller hvor materialet vil 
blive udsat for høje fugtighedsniveauer over lang tid, skal du 
kontakte Weber inden du vælger et materiale. Den angivne 
mindste lagtykkelse på 4 mm refererer til lokale højdepunkter. 
Ved lægning af større flader, der er rimeligt plane, er 
lagtykkelsen ca. 10 mm for at opnå et optimalt resultat. 
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Forberedelse 
Som regel anbefales en nivellering af gulvet, før 
afjævningsarbejdet udføres. Hvis gulvtolerancerne afviger 
med mere end normen ( målt med 2 m retskinne) for det 
færdige undergulv, skal gulvet "mærkes op"  f.eks. med 
Weber højdebrikker.
Sørg for at forsegle revner i underlaget, ved

Produktspecifikation

Materialeforbrug Forbrugstal 1,7 kg/m²/mm (efter GBR målmetode): 
5 mm = 8,5 kg/m² 
10 mm = 17 kg/m² 

Ekstern måling af forbrugstal udført af 
RISE 2018-01-17 Rapport nr: 8F000976B

Mindste lagtykkelse 4 mm, (6 mm på letbeton)

Maksimal lagtykkelse 40 mm (15 mm på letbeton). På letbeton: Ved 
lagtykkelser over 15 mm eller arealer større 
end 10 m² armeres afjævningsmassen med 
stålarmeringsnet eller tilsvarende.

vandbehov 4,2 liter pr. 20 kg sæk

Hærdetid inden 
belæggning

1-4 uger, ved ca. 20°C og 50% relativ 
luftfugtighed

Tørretid inden
gangtrafik

2-4 timer

Trykstyrkeklasse C20 efter EN 13813

Trykstyrke 28 døgn Middelværdi 26 MPa efter EN 13892-2

Bøjningstrækstyrkeklasse F5 efter EN 13813

Bøjningstrækstyrke 28 døgn, Middelværdi 6 MPa efter EN 13892-2

Overfladetrækstyrke >1,5 MPa, efter 28 døgn efter GBR -
branchestandard

Svind 28 døgn <0.4 mm/m efter EN 13454-2

Brandklasse A2fl s1 efter EN 13501-1

Modstandsevne overfor 
rullende kontorshjul, RWFC-
klasse

RWFC 350 ved lagtykkelse efter EN 13892-7

Anbefalet vandforbrug          21%

Flydemål Gamle SS 923519 ring (50x22 mm) 150-160 mm 
weber standard ring (68x35 mm) 230-245 mm 
EN 12706 (ring 30-50 mm) 140-150 mm

pH for hærdet materiale ca. 11

Densitet 1950 kg/m3, hærdet og tørt ved 
leverancer med Weber FBG i pumpebil.

P-mærkning P2 efter certifieringsregel 002 
”Afjævningsmasser”

Holdbarhed 6 måneder i uåbnet emballage i tørre 
omgivelser.

Emballage 20 kg sæk, 960 kg pr. palle 
Bulk

Miljøpåvirkning (CO2
aftryk)

0,152 kg/kg tørpulver efter EPD A1-A3

 weberfloor 110 fine
Afjævningsmasse fin
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gennemføringer osv. Tætning kan f.eks. udføres med 
weberfloor 4040 Combi Rapid DR eller akrylfugemasse. 

Forbehandling 
Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud, fedt 
eller andre forureninger, der hindrer vedhæftningen. 
Underlagets overfladestyrke bør være > 1 MPa. Betonunderlag 
primes med weberfloor 4716 Primer, som fortyndes med 3 
dele vand. For øvrige underlag, følg anvisningerne i 
produktbladet for primeren. På ikke sugende underlag primes 
med weber.floor 803. For det bedste arbejdsresultat bør 
gulvets temperatur og temperaturen i underlaget og 
arbejdslokalet ligge mellem + 10 °C og + 25 °C. 

Blandning 
Anvendes en pumpebil eller blandepumpe indstilles 
vandindhold til maksimalt 21 % hvilket svare til 4,2 l vand pr. 20 
kg sæk.  Ved korrekt vandindhold skal flydeevnen være 
150-160 mm iht. det gamle SS 923519 (ring 50 x 22 mm) eller 
230-245 mm iht. Weber-standard (ring 68 x 35 mm). Kontroller 
med flydeprøven, at massen hænger godt sammen og er fri 
for separation Ved mindre arealer blandes weberfloor 110 Fine 
med røreværk og blandestav. Hæld først vand i karret. Tilsæt 
derefter tørpulver og bland grundigt, til massen er homogen. 
Blandetiden er mindst 2 minutter. Blandet masse skal 
anvendes inden for 20 minutter. Værktøj rengøres med vand.

Påføring
Massen pumpes eller hældes ud på underlaget i banen. Hver 
ny bane lægges i den foregående så hurtigt som muligt. 
Under udlægningen bearbejdes overfladen let med en tandet, 
eller glatspartel. Banelængden tilpasses til kapaciteten og 
belægningstykkelsen. Som afgrænser anvendes Webers 
afstængerlister. Vær omhyggelig med at tætne tilstrækkeligt 
rundt om afløb før udlægningen, så tilstopning af afløbsrør 
undgås. Den halvt hærdede masse kan let formes eller 
skæres, vent derfor ikke for længe med nødvendige 
justeringer.

Bemærk 
Inden belægningen lægges, skal man altid sig at 
gulvkonstruktionen er tilstrækkelig tør. Anbefalingerne i 
GULVBRANCHEN kan bruges som en vejledning til udtørring af 
gulvet. På tørre underlag tager det ca. 1-4 uger for weberfloor 
110 Fine til at tørre ned til 85% relativ luftfugtighed og dermed 
bliver klar til belægningen. Den angivne tørretid forudsætter 
et udtørringsklima på cirka +20°C, 50% RF og en vis 
luftudskiftning Betonunderlag bør altid spartles inden 
belægningen påføres for at sikre, at limning gøres mod et 
lavalkalisk underlag. På nystøbt beton, der ofte er tæt, 
anbefaler vi en afretning på mindst 10 mm for at skabe et 
lavalkalisk underlag, der kan absorbere limens fugt. På 
gammel beton anbefales et lag på mindst 5 mm. weberfloor 
110 Fine er brandklassificeret som ikke-brændbar, A2fl-s1 i 
henhold til Euroclass-systemet for byggevarer, hvor A2 
betyder, at produktet er ikke-brændbart, hvis produktet er til 
gulve og s1, at det opfylder de højeste krav til begrænset 
røgudvikling. Afjævningsmasser er ikke klassificeret
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i henhold til brandklasse for bygningskomponenter i en 
bygning, f. eks. EI 60. 

weberfloor 110 Fine anbefales ikke som underlag for 
hærdeplast belægninger. Som underlag for hærdeplast 
belægninger anbefales et af weberfloor Industrigulvs-
produkterne, normalt weberfloor Industri eller weberfloor 4610 
Industri top. 
weberfloor 110 Fine anbefales som underlag til almindelige 
limede lamelparket og limede laminatgulv hvor kravet på 
underlagets overfladetrækstyrke er mindst 1,5 MPa. Til andre 
typer af trægulv, eksempelvis massive trægulve inklusive 
højkantsparket, kan der stilles større krav end 1,5 MPa til 
overfladestyrkestyrke på underlaget. I sådanne tilfælde 
anbefales weberfloor industri med en minimum lagtykkelse 
på 8 mm.

Sikkerhedsforskrifter 
Læs altid gældende sikkerhedsdatabladet og anvend 
personlige værnemidler og følg arbejdspladsens 
sikkerhedsforskrifter.

Kvalitetskontrol
Produktet er P-mærket iht. SP/SITAC’s krav til P-mærkning af 
gulvafjævningsmasser samt CE-mærket. Se vedlagt 
godkendelsesbevis for P-mærkning og CE-deklaration.
P-mærkning er en tredjepartscertificering, der udføres af SP/
SITAC. Gennem P-mærkning sikres både kvalitets- og 
miljøaspekter af uafhængig part. I certificeringen indgår 
omfattende kontroller og kravgrænser for produktet 
vedrørende indeklima aspekter og styrke- og 
funktionsegenskaber. En årlig opfølgning foretages hos 
leverandøren for at sikre, at de stillede krav er opfyldt. 
Følgende egenskaber afprøves og skal opfylde de stillede 
krav, for at produktet kan blive P-mærket:
Emissions testes med krav til maksimal afgivelse af letflygtige 
organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniak. 
Lugttest med krav til den oplevede lugt.
Prøvning af tekniske egenskaber og klassificering af styrke og 
bøjningstrækstyrke.
Funktionsprøvning med klassificering af vedhæftningsstyrke 
og modstandsevne mod rullende stolehjul. 
Funktionsprøvning med krav til maksimal afgivelse af 
sekundære emissioner for gulvkonstruktioner.
Desuden må et P-mærket produkt ikke indeholde kasein. 

EHS
Produktet bliver alkalisk ved reaktion med vand. Brug det 
nødvendige beskyttelsesudstyr, se sikkerhedsdatablad 
Hærdet materiale udgør ikke en kendt fare for miljøet eller 
sundheden.    

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




