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Produktspecifikation

Materialeforbrug 1,7 kg/mm/m²  (efter GBR-målemetode) 
5 mm = 8,5 kg/m² 
10 mm = 17 kg/m²

Anbefalet 
lagtykkelse

4-20 mm

Mindste lagtykkelse 4 mm

Maksimal lagtykkelse 20 mm

Vandbehov 3,8-4,0 liter pr. 20 kg (19-20%)

Hærdetid inden 
gangtrafik

2-4 timer

Hærdetid inden forsigtig
belastning

1 døgn

Hærdetid inden fuld
belastning

ca 1 uge

Trykstyrkeklasse C35 efter EN 13813

Trykstyrke 28 døgn Middelværdi 41 MPa enligt EN 13892-2

Bøjningstrækstyrkeklasse F10 efter EN 13813

Bøjningstrækstyrke 28 døgn Middelværdi 12 MPa efter EN 13892-2

Overfladetrækstyrke >  3,0 MPa, efter 28 døgn efter
GBR-branchestandard

Svind 28 døgn < 0,50 mm/m efter EN 13454-2

Brandklasse A2fl -s1 efter EN 13501-1

Slidstyrke Modstand overfor industrielle hjul 
Modstand mod rullende stålhjul i henhold til 
BCA klasse AR0.5 EN 13892-4

Anbefalet vandforbrug 19-20%

Flydemål Gamle SS 923519 ring (50x22 mm): 150-160 mm 
weber standard ring(68x35 mm): 230-245 mm 
EN 12706 (ring 30-50 mm): 135-145 mm

pH for hærdet materiale ca 11

Lagring 6 måneder i uåbnet emballage i tørre
omgivelser.

Emballage 20 kg sæk 
1000 kg bigbag 
Bulk

Miljøpåvirkning (CO2
aftryk)

0,301 kg/kg tørpulver efter EPD A1-A3

Artikel
Art.nr. Beskrivelse

5200819840 weberfloor 4610 industry top, 20 kg sæk

• Pumpebar – hurtig, ergonomisk udlægning
• Hurtigt hærdende – muliggør hurtig installation
• Meget plane gulve - minimerer slidtage på trucks

og muliggør høje lagre.
• Høj modstandsdygtighed over for mekaniske

belastninger - lang levetid
• Lave værdier for kloridtransport - beskytter

armeringen mod korrosion i udsatte miljøer
• EPD-Verificeret

Om produktet 
weberfloor 4610 Industry Top er en pumpbar 
hurtighærdende, selvnivellerende flydemørtel til 
industrigulve, der er baseret på speciel cement, sand, 
komplementære bindemidler og additiver. weberfloor 4610 er 
klar til trafik og behøver normalt ikke at blive 
overfladebehandlet. Ved lægning kræves viden og erfaring 
for at opnå et tilfredsstillende resultat. Weber har 
specialuddannede gulventreprenører til lægning af 
weberfloor 4610 Industry Top. weberfloor 4610 Industry Top er 
karakteriseret Polymer modificeret: CT-C35-F10-AR0,5 i 
henhold til EN 13813.

Anvendelsesområde
Til industrigulve med intensiv trafik med middeltungt og tungt 
rullende udstyr og krav til høj planhed. I industrier, lagre og 
lokaler, hvor der stilles høje krav til slidstyrke og planhed.

Underlag
Underlaget skal være rent og fri for støv, cementhud, fedt 
eller andre forurenende stoffer, der kan forhindre 
vedhæftning.

Typer af underlag
• Beton • Gulvafjævning

Begrænsninger 
• Temperaturen i rummet og underlaget skal være over 

+10 0C under udlægningen.

Nyttig viden
Overfladebelægning: weberfloor 4610 Industry Top er klar til 
trafikbelastninger uden overfladebelægning, men kan af 
æstetiske årsager eller kemisk belastning være nødvendigt 
med et passende overfladehehandling. Ved vand-fortyndbar 
malinger, der er afhængige af tørring, skal overfladen være 
godt tør, (se producentens vejledning).
Gulvtolerancer: som regel anbefales en afjævning af gulvet 
for at bestemme nivelleringsbehovet og markering af 
niveauet for det færdige gulv, før afjævningsarbejdet udføres. 
For at opnå foreskrevne gulvtolerancer skal underlaget 
mærkes op (normalt måles på 2 m retskinne) og fald 
overholder de foreskrevne gulvtolerancer. Ellers skal 
underlaget afjævnes med fx. weberfloor Industri eller 
weberfloor 4602 Industry Base-Extra. Ved ekstremt plane 
gulve (superjævnhed) bør opmærkningen udføres i et gitter 
med en maskestørrelse på 1 m. Banelængden er passende 
begrænset til bredden af truckgang. Større lunker skal altid 
udjævnes først med et egnet produkt som weberfloor industri

Vigtigt: Udlægges weberfloor 4610 i tynde lag, ≤ 5 mm, er 
den maksimale vandprocent 19%.

SAINT-GOBAIN WEBER
Silovej 3, Karlstrup - 2690 Karlslunde 
Telefon: 70 10 10 25
saint-gobain.dk

Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base-Extra.
For at undgå revner på grund af bevægelser i vægge
og gennemføringer, forsynes disse med en bløde kantbånd,
weberfloor 4960.
Ved indgange bør du om muligt have aftørringsmåtter til det 
grove snavs og tekstilmåtter, der suger fugt op for at holde 
gulvene pæne og spare på rengøring og vedligeholdelse.
Udstyr og værktøj kan rengøres med vand. Hærdet materiale 
skal fjernes mekanisk.

 weberfloor 4610 industry top
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Anvendelse
Den færdigblandede masse lægges ud i baner. Hver ny bane 
lægges i den gamle, således at massen kan flyde sammen til 
en jævn belægning. Under udlægningen bearbejdes den 
nyudlagte masse let med en tandet spartel. Banelængden 
tilpasses blandepumpens kapacitet og belægnings 
lagtykkelsen. Banelængden bør normalt ikke overstige ti til tolv 
meter. Hvis der stilles høje krav til planhed, er det især vigtigt, 
at lægningsbredden er lille. Til afgrænsning anvendes Weber 
afstængerlister. Benyt altid en mursnor for at opnå en lige 
linje til påklistring af afstængerlisten. Forsyn altid afløb med 
nødvendig tætning, før arbejdet med afjævningen 
påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger. Den 
halvvejs hærdede afjævningsmasse kan nemt formes eller 
skæres. Vent derfor ikke for længe med de nødvendige 
efterjusteringer. Justeringer efter hærdning af massen kræver 
avanceret slibeudstyr. Temperaturen i lokalet skal være 
mellem + 10 °C og + 25 °C under udlægning og hærdning. Sørg 
for god ventilation og undgå træk og direkte sollys på gulvet. 

Efterbehandling 
Hvis weberfloor 4610 skal være en færdig overflade, er det 
muligt at reducere materialets absorption af snavs og 
forurenende stoffer, og for at lette rengøringen, kan en 
overfladebehandling udføres ved at anvende weberfloor 
støvbinder. Støvbinderen påføres tidligst efter 1 dag afhængigt 
af udtørringsklimaet. Behandlingen udføres 2 gange med 
korthåret moppe i et tyndt lag fortyndet 1 : 1 med rent vand, 
alternativt kan Weber kontaktes.   

Bemærk
Undgå at udsætte gulvoverfladen for træk og sollys under 
udlægningen og 1-3 dage derefter. 
Da produktet er et cementbaseret kan fine, knap synlige 
revner ikke udelukkes. Disse revner påvirker dog ikke gulvets 
funktion. Farvevariationer kan forekomme på den færdige 
overflade afhængigt af de klimatiske forhold på 
udlægningstidspunktet, og at produktet består af mineralske 
bindemidler. I tilfælde af reparationer skal der tages højde for 
at der bliver forskel i farve og overfladestruktur. Materialets 
fugtighed påvirker også udseendet.
Når der udlægges på tørre underlag muliggør hurtig tørring 
og hærdning af afjævningsmassen. Ved ca. + 20 °C og 50% RF, 
kan en belægning påføres, når overfladetrækstyrken er 
mindst 1,5 MPa. Det tager normalt 1-3 døgn. Det er vigtigt at 
bemærke, at weberfloor 4655 Industry Flow Rapid ikke kan 
kompensere for en allerede fugtige overflade.
Det hærdede materiale har god fugtstabilitet. Ved 
gennemfugtning til vandmætning falder styrken til under de 
normale værdier. Efter udtørring genvinder materialet sin fuld 
styrke.

Sikkerhedsforskrifter
Læs altid gældende sikkerhedsdatablad, anvend personlig 
beskyttelsesudstyr og følg arbejdspladsens 
sikkerhedsforskrifter.

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.

Forberedelser
Ved forberedelse og udlægning af weberfloor 4610 Industry 
Top vil entreprenøren foretage Webers egenkontrol for 
industrigulv. Overfladens trækstyrke på underlaget skal 
være mindst 1,5 MPa. Svag og eftergivende underlag, såsom 
asfaltgulve, skal fjernes. Nystøbt beton skal have en 
temperatur på + 20 °C i 28 døgn inden afjævningen. 
Svindrevner i nystøbt beton skulle skal være stoppet, da 
kontinuerlig revnedannelse ellers kan opstå. Dilatationsfuger 
skal mærkes op og føres op gennem hele nivelleringslaget 
og må ikke overspartles. Nivelleringslaget bygger ikke bro 
over revner i underlaget. Underlag med buler og større 
lunker bør udbedres med weberfloor Industri Base eller 
weberfloor
4602 Industry til tungt belastede gulve. Hvis der er risiko for 
bevægelse i underlaget, skal underlaget forstærkes med et 
armeringsnet, f.eks. Ø5 mm og 150 mm maskestørrelse. 
Stålarmeringen fastgøres til underlaget og støbes ind i 
baselaget. Underlaget skal på udlægningstidspunktet have 
en tør overflade og har en temperatur på over + 10 °C. RF -
værdien i luft skal være <70% for at udtørre. Emballeret 
materiale bør, før lægning, opbevares ved stuetemperatur. 
Stærkt nedkølet materiale medfører risiko for visse 
tilsætningsstoffer ikke har tid til at opløses under blanding. 
Ved lav temperatur < + 10 °C eller høj luftfugtighed> 70% 
relativ luftfugtighed under hærdning kan der forekomme 
lette bundfald på den hærdede overflade. Ved høje 
temperaturer ændrer massens flydeevne og tidlig gelering 
sker. Derfor skal temperatur- og RF -måling udføres inden 
lægningen begynder.

Forberedelse af underlaget 
Underlaget skal være rent og fri for støv, cementfilm, fedt 
eller andre forureninger, som kan forhindre god 
vedhæftning. Støvsug underlaget og prim 2 gange med 
weberfloor 4716 Primer, første primning blandes 1 : 5, anden 
gang 1 : 3. Af hensyn til primerens filmdannelse må 
underlagets temperatur ikke være under + 10 °C  (på 
nylagte baselag primes henholdsvis 1:10 og 1::3). Primern skal 
være tør inden udlægning af weberfloor 4655. Underlagets 
temperatur skal under udlægningen være > +10 ° C på. 
Underlagets overflade skal være tør og luftfugtigheden skal 
tillade god tørring, ellers er der risiko for blæredannelse. 
Hvis det tager mere end 3-4 timer for primeren at tørre, 
indikerer dette, at udtørringsforholdene er for dårlige, eller 
at underlaget ikke er i stand til at absorbere primeren.

Blandning 
Temperaturen i underlaget og i lokalet skal være +10 til + 25 
°C. weberfloor 4610 Industry Flow Rapid blandes med maks. 
20 % vand, 4,0 liter pr. 20 kg sæk. Ved blandingen skal 
vandindholdet kontrolleres med et flydemål. Ved det korrekt 
vandindhold skal flydemålet ligger i området 150-160 mm 
(SS 923519, ring 50x22 
mm) eller med weber standard ring (68x35 mm) 230-245 
mm Bemærk. Tilsæt aldrig mere vand end nødvendigt for 
at opnå et tilfredsstillende arbejdsresultat. Ved flydemål 
kontrolleres også at massen er homogen og ikke separerer.

Vigtigt: Udlægges weberfloor 4610 i tynde lag, ≤ 5 mm, er 
den maksimale vandprocent 19%.

Tilføj aldrig mere vand end nødvendigt for at opnå det 
korrekte flydemål.
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