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weberfloor outdoor SL
Fordele
• Frostbestandig - egnet til udendørsbrug
• Pumpebar – hurtig og ergonomisk udlægning
• Til plane- og fald opbygning af gulve
• Fugtbestandig - egnet indendørs i omgivelser med høj fugtpåvirkning
• Hurtighærdnende – muliggør hurtig installation

Beskrivelse
Pumpebar selvnivellerende og frostbestandig afjævningsmasse egnet til 
anvendelse udendørs og indendørs i fugtige miljøer.

Anvendelsesområde 
Udendørs for at skabe plane flader og med opbygning af fald til vanding på 
såsom altaner, svalegange, terrasser og pool-områder. Produktet er også 
designet til brug indendørs i fugtige miljøer, såsom i kældre, hvor der er risiko for 
opstigende fugt. Lagtykkelse 5-40 mm.

Emballage 
20 kg sæk, 960 kg pr. palle 
Bulk 

Nyttig viden

weberfloor Outdoor SL kan belægges med, eksempelvis keramiske klinker, men fungerer også som færdig overflade i 
omgivelser hvor der kun er fodtrafik. Den angivne minimumslagtykkelse på 5 mm refererer til de lokale og absolut 
mindste lagtykkelse. Når der lægges større arealer, som er rimeligt plane, er lagtykkelse ca. 10 mm for at opnå et 
optimalt resultat. Udstyr og værktøj rengøres straks efter brug. Hærdet materiale skal fjernes mekanisk.

Underlag 
Beton 

Forberedelse 
Ved forberedelse og udlægning af weberfloor Outdoor SL undersøges underlagets beskaffenhed først for at sikre, at 
de rette forhold i henhold til produktdatabladet er tilstede. Undgå at udsætte underlaget for træk og direkte sollys 
under udlægningen og hærdningen, da dette øger risikoen for for tidlig revnedannelse. For at kunne bestemme 
afjævningsbehovet markeres niveauet for det færdige gulv op inden afjævningsarbejdet udføres, foretages en 
nivellering af gulvet. For at opnå de foreskrevne tolerancer skal branchekrav følges (normalt målt på en 2 meter 
retteskinne) og faldopbygning skal opfylde de foreskrevne tolerancer for færdig gulvniveau. Overfladetrækstyrken 
på underlaget skal være mindst 1,5 MPa. Svage og fjedrende underlag, såsom asfalt/støbeasfalt, skal fjernes. Nystøbt 
beton skal have en grad af modning svarende til en hærdning med +20 °C i 28 dage før afjævning. Svindrevner i 
nystøbt beton bør være stoppet, da der fortsat kan opstå kontinuerlig revnedannelse. Støbeskel og dilatationsfuger 
skal føres med op gennem hele afjævningslaget og må ikke overspartles. Afretningslaget overfører ikke bevægelser 
i underlaget ved f.eks. svindrevner eller andre dilatationsfuger. På udlægningstidspunktet skal underlaget have en 
temperatur på over +8 °C. Opsækket materiale skal opbevares ved  denne temperatur, inden det udlægges. Kraftigt 
afkølet materiale giver ringere flydeevne og en risiko for en svagere overflade. Ved lave temperaturer <8 ° C eller høj 
luftfugtighed> 70% RF under hærdningsfasen, kan der forekomme lyse udfældninger kaldet "præcipitater" på den 
hærdede overflade. En for høj temperatur ændrer flydeegenskaberne af massen, f.eks. for tidlig gelering. Derfor skal 
temperatur og RF måling udføres før udlægningen påbegyndes.
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Forbehandling 
Underlaget skal være rent og fri for støv, cementfilm, fedt eller andre forureninger, som kan forhindre god 
vedhæftning. Eventuel armering som stikker op fra underlaget skal forbehandles med Weber Rep 05 Betoheft. Tørre 
overflader forbehandles med weberfloor 4716 Primer fortyndet 1 :5 , 1 del primer og 5 dele vand. Primeren børstes ind 
i den rengjorte underlag. Undgå pytter. Ved priming dannes der en tynd heldækkende film. Hvis primeren tager 
mere end 4 timer om at tørre, indikerer dette, at udtørringsforholdene er for dårlige, eller at underlaget ikke kan 
absorbere primeren. Allerede fugtige overflader holdes fugtige med vand uden at der ligger pytter før afjævningen. 

Blandning 
Temperaturen i luft og underlag bør være mellem +8 °C og +25 °C under lægningen og hærdningen. weberfloor 
Outdoor SL blandes med 3,4 liter rent vand pr. 20 kg (17 %). Blandetiden er 2-3 minutter. Med blandepumpe skal 
vandindholdet i massen kontrolleres med flydemål. Ved korrekt vandmængde skal flydemålet ligge mellem 200 - 
230 mm (68x35 mm ring) eller 135-150 mm (efter SS 923519). Ved flydemål testes også at massen er homogen og at 
den ikke separere. Tilsæt aldrig mere vand end nødvendigt for at få et godt slutresultat. 

Anvendelse 
Den færdigblandede masse pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle så hurtigt som 
muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Under udlægningen bearbejdes den nyudlagte masse 
let med en tandspartel. Banelængden skal tilpasses blandepumpens kapacitet, lagtykkelse og temperaturen. Til 
afgrænsning bruges Weber Afstængerlister. Sørg altid for at forsyne afløb med en tætning, inden afjævningen 
påbegyndes. Den halvvejs hærdede afjævningsmasse kan nemt formes eller skæres. Vent derfor ikke for længe 
med de nødvendige efterjusteringer. Efterjusteringer, efter at massen er hærdet, kræver slibeudstyr. Undgå træk luft 
og stærkt direkte sollys.    

Efterbehandling 
For at mindske absorption fra spild og smuds kan en overfladebehandling gøres ved påføring af weber støvbinder/
ytförstärkare. Overfladebehandlingen påføres tidligst efter 1 døgn afhængigt af udtørringsklimaet. 
Påføringen gøres af 2 gange med en korthåret moppe i tynde lag fortyndet 1:1 med rent vand. 
Nærmere beskrivelse af overfladebehandlingsmetoder og vedligeholdelsesvejledning findes i Webers Navigator for 
gulv, alternativt kan de fås ved at kontakte Weber. Hvis gulvene overfladebehandles med Weber støvbinder eller et 
andet produkt som hærder overfladen, behandles gulvet på samme måde som ubehandlede gulve.
Hvis gulvene overfladebehandles med anden overfladebehandling, egnet til cementbaserede gulve, skal du følge de 
rengøringsanvisninger, der følger med den valgte overfladebehandlingsmetode.

Belægning 
Hærdetiden inden at produktet kan belægges med kliker er 1 døgn pr. cm lagtykkelse, ved temperatur på + 20 °C. 
grader og 50% RF. Ved + 10 °C fordobles tiden inden klinkerne kan lægges.             

Bemærk 
Undgå at udsætte gulvfladen for træk luft og sollys under udlægningen og de efterfølgende 1-3 dage. Produktet er et 
cementbaseret materiale, derfor kan fine, og knap synlige revner ikke udelukkes. Disse revner påvirker dog ikke 
gulvets funktion. Farveændringer kan forekomme på den færdige overflade på grund af klimaforhold på 
udlægningstidspunktet. Produktet består af mineralske bindemidler. Fugtighedstilstanden af materialet påvirker også 
dets udseende.

Sikkerhedsforskrifter 
Se sikkerhedsdatablad vedrørende beskyttelsesudstyr og øvrige beskyttelsesforskrifter.

Kvalitetskontrol   

EHS 
Produktet er alkalisk ved reaktion med vand. Hærdet materiale er ikke farligt for miljø eller helbred. Se 
varedeklaration for håndtering af restprodukter og affald samt indholdsdeklaration.
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Produktspecifikation
Materialeforbrug 1,80 kg/mm/m² efter GBR-målestandard
Anbefalet lagtykkelse 10 mm ved planlægning
Mindste lagtykkelse 5 mm
Maksimal lagtykkelse 40 mm
Vandbehov 3,4 liter per 20 kg sæk
Temperatur i rum og underlag +8°C til +25°C

Åbentid 10-25 minutter efter tilsat vand

Hærdetid inden gang trafik 3-5 timer

Hærdetid inden forsigtig belastning 1 døgn
Hærdetid inden fuld belastning 1 uge

Trykstyrkeklasse C30 efter EN 13813
Trykstyrke efter 28 døgn Middelværdi 35 MPa efter EN 13892-2
Bøjningstrækstyrkeklasse F6 efter EN 13813
Bøjningstrækstyrke efter 28 døgn Middelværdi 7 MPa efter EN 13892-2
Overfladetrækstyrke > 2,0 MPa efter 28 døgn
Svind efter 28 døgn < 0,4 mm/m
Slidstyrke Wear resistance, slidstyrke (stålhjul, klasse) 

BCA klasse AR1 efter EN 13892-4

Frostbestandig Meget god ifølge testrapport nr. 180481 for SS 137244

Vandbehov 17 % svarende til 3,4 liter pr. 20 kg.

Lagring 6 måneder i tørt rum og i ubrudt emballage

Emballage 20 kg sæk, 960 kg pr. palle 
Bulk

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.




