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Anvendelsesområde

Til opsætning af keramiske fliser og fliser af natursten indendørs og udendørs på egnede underlag.

Produktet kan også bruges til opsætning af løsnede fliser og øvrige flisereparationer. 

Produktbeskrivelse

 
Forbrug  ca. 3 kg/m2

Vandbehov  ca. 1,5 l/5 kg (= ca. 0,29 l/kg)

Anvendelsestemperatur  under og 2 dage efter opsætningen af fliser skal temperaturen i underlag, fliseklæb og fliser 

være over + 10 °C. Kolde omgivelser forsinker produktets styrkeudvikling

Anvendelsestid  3 timer efter tilsætning af vand

Åbentid  ca. 20 minutter

Hærdetid ved normal brug  2 uger (T = + 20 °C, RH = 50 %)

Bindemiddel  cement 

Trykstyrke, 28 dage  > 1,0 N/mm2 (EN 1348)

Udendørs brug  velegnet til opsætning af enkelte fliser på små områder

Farve  lys

Holdbarhed  ca. 24 måneder efter produktionsdatoen (tør opbevaring i uåbnet emballage)

Emballage  5 kg plastikpose (varenr. 5200815292)

Produktcertificering CE

Forbehold

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

Underlag

Under og 2 dage efter opsætningen af fliser skal temperaturen i underlag, fliseklæb og fliser være over + 10 °C. Underlaget skal være rent, tørt 
stabilt og frit for støv. Mindre ujævnheder under enkelte fliser kan glattes med weber MultiGlue, inden flisen monteres. Bredere og dybere 
defekter kan udjævnes med et passende weber.vetonit-fyldmateriale.

Blanding

Bland pulveret i rent postevand, som ikke må være varmere end + 30 °C. Bland med en røremaskine med blandestav. Mindre mængder kan 
også blandes manuelt - bland omhyggeligt med spartel eller murske. Bland i ca. 5 minutter, indtil du har opnået en ensartet konsistens. Lad 
klæbemidlet hvile i ca. 10 minutter, og omrør derefter atter massen varsomt. Du bør bære støvmaske under blandingen og beskyttelseshands-
ker under hele arbejdet.
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•	Let at påsmøre

•	Glimrende vedhæftning til mange underlag

•	Velegnet til alle fliser

•	Til indendørs og udendørs brug

•	Støvreduceret



Udlægning

Påfør fliseklæben ved at trykke med den glatte overflade af en tandspartel, og kæm den derefter ud med spartlens tandside. Vær opmærksom 
på åbentiden, dvs. vedhæftningstiden, ved påføringen. Træk, høj temperatur og et sugende underlag forkorter åbentiden. Tryk fliserne ned i 
klæbemidlet og tryk dem samtidig på plads. Flisernes placering kan korrigeres i ca. 10 minutter. I dette tidsrum rettes flisernes overflade og fu-
gerne ind, og fliserne bankes på plads med let hånd. Udfør flisearbejdet med åbne fuger. Med en afstandsholder kan du evt. justere bredden på 
de vandrette fuger på vægge. Ved udlægning af store fliser påføres fliseklæben med en stor tandspartel - også på flisens ru side - for at sikre en 
tilstrækkelig lagtykkelse. Fliseklæben må ikke nå op over halvdelen af fugedybden. Under gunstige forhold kan fliseoverfladen forsegles tidligst 
efter 24 timer. Arbejdsforholdene, flisetypen og underlagets sugeevne har stor indflydelse på forseglingstiden. Rengør arbejdsredskaber med 
vand straks efter brug.

Fastgør en løsnet flise ved først at fjerne den gamle, tørrede fliseklæb fra underlaget (og flisen) omhyggeligt. Påfør derefter frisk fliseklæb på 
underlaget/flisen og sæt flisen fast igen ved at trykke den ned i underlaget et øjeblik.
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