weber multiglue
• Let at påsmøre
• Glimrende vedhæftning til de fleste underlag
• Perfekt til lyse fliser, der er følsomme overfor
farve gennemslag
• Til indendørs og udendørs brug
• EPD-verifieceret

Produktspecifikation
Materialeforbrug

ca. 2 kg/m² med tandspartel 9x6x6 mm
(højde x bredde x dybde).
Hvilket svare til::
2,0 kg/m² med 6 mm tandstørrelse
3,0 kg/m² med 8 mm tandstørrelse
5,6 kg/m² med 10 mm tandstørrelse

Vandbehov

ca 0,29 l vand pr. kg pulver
ca 1,5 l/5 kg pose
Behold gerne lidt af vandet for at justere
konsistensen.

• Støvreduceret
• Låga egenemissioner

Påføringstemperatur

+10°C till +25°C

Anvendelsestid

ca 3 timer.

Åbentid

ca 20 min.

Tørretid

Åbentid, påført underlaget: ca. 20 min
Anvendelsestid: ca 3 timer
Gang-/fugebar: efter ca 1 døgn. På tæt underlag
og tætte klinker forlænges tørretiden.
Fuld belastningsbar efter:
Mindst 7 døgn i boliger- eller tørre miljøer
Minsdt 21 døgn udendørs eller i vådrums miljøer

Hærdningstid inden
gangtrafik

ca 1 døgn ved 23°C /50% RF. På tæt underlag,
som membran og tætte klinker forlænges tiden.

Hærdningstid inden
forsigtig belastning

ca 48 timer ved 23°C/50% RF

Hærdningstid inden
fuld belastning

ca 2 uger ved 23°C/50% RF

Bindemiddel

Cement

Vedhæftningsstyrke 28 døgn

Beton
Gulvafjævning
Gipsplader
Gulvgipsplader
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C2 ET S1 efter EN 12004

Farve

Natur hvid

Holdbarhed

ca. 24 måneder fra produktionsdatoen,
tørt og i uåbnet emballage.

Emballage

5 kg vejrbestandig plastpose.
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> 1,0 N/mm² ( efter EN 1348)

CE-mærkning
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Nyttig viden



Ved klæbning på gulv med gulvvarme, skal varmen være
slukket i mindst to døgn inden lægning af klinkerne. Varmen
skal efterfølgende være slukket i mindst en uge efter fugning
af gulvet. Derefter kan varmen tændes let og gradvis øges
temperaturen.
Hvis du vil klæbe klinker på gammelt PVC, linoleum, som ikke
er et godkendt til flisebelægning, skal du overveje følgende.
PVC-belægning indeholder blødgørere, der udsendes
emissioner. Blødgøreren fordamper hurtigere, når
belægningen er ny og lægger sig som en olieagtig film, der
over tid med stor risiko kan forårsage brud på vedhæftningen.

Forberedelse

Underlaget skal dokumenteres som egnet / beregnet som
underlag til keramiske fliser og opfylde de tolerancekrav, der
er til formålet og laves i overensstemmelse med god
branchepraksis. Materiale og underlag må ikke have en
temperatur under + 10 ° C under påføring og i de næste 3
dage.

Forbehandling

På eksisterende keramik eller på andre ikke-sugende
underlag i tørre rum primes med weber.prim 803.
Ved anvendes udendørs, må underlaget ikke primes med
weberfloor 4716 Primer. Underlaget forvandes til det er let
fugtigt, pytter og frit vand, må ikke forekomme og skal fjernes.

Blanding

Bland multiglue med ca 0,29 l vand pr. kg pulver, ca 1,5 l/ 5 kg.
Bland pulveret med rent vand, maks. temp 30°C, med
røreværk og blandestav (blandingstid ca. 3 minutter). Lad
blandingen hvile i mindst 3 minutter. Bland let igen til massen
har en smidig konsistens. Behold gerne lidt af vandet for at
justere konsistensen.
Ved blanding af en mindre mængde kan det røres op i
hånden.
Vandmængden må ikke overskrides da for meget vand
forringer styrken.

Anvendelse

Montering af fliser/klinker: Træk klæberen ud på underlaget
med tandspartlens glatte side. Derefter trækkes ekstra klæb
på den samme overflade med den tandede side. Klæberen
skal hele tiden være klæbrig, når fliserne/klinkerne monteres.
Kontroller lejlighedsvis med fingerspidserne, at man kan ridse
i den, så klæberens åbentid ikke overskrides. Åbentiden på
rex fix er ca. 20 minutter. Træk, forhøjet temperatur og
sugende underlag og sugende keramik forkorter åbentiden.
Tryk keramikken ordentligt fast og vrid så der opnås fuld
klæbeflade. Påfør altid mindst den mængde klæber, som
kræves for at dække hele keramikkens bakside. En 100procentlig klæbeflade er specielt vigtig ved
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