
Weber floor 4650 Design Colour 

- indfarvet flydespartel- til boliger og butikker. 

Arbejdsanvisning 

Arbejdet skal udføres af certificeret Weber Floor entreprenør, kaldet CWG. Overfladen skal 
være ren, jævn og have en tilstrækkelig stærk overflade der er egnet til formålet. 
Overfladetrækstyrken skal være ≥ 1,5 MPa. Vedhæftnings reducerende pletter af farve, olie, støv 
og cementhud/cementslam, skal fjernes fra underlaget. Ujævnheder afrettes med weber.floor 
120 RENO. Støvsug underlaget, prime med weber.floor 4716 Primer. Priming udføres i mindst to 
omgange. Prim til underlaget ikke suger mere. Primeren børstet ind i overfladen. Første lag 
primer fortyndet 1: 5, andet lag 1: 3. (På weber.floor 120 RENO  1:10, 1: 3). Underlagets temperatur 
må ikke være under + 10 °C. Rumtemperaturen bør være på ca. + 20 °C og 50 % RF, undgå 
direkte sollys og træk på gulvet. Hærdning og tørretid er temperaturafhængig. 

Inden gulvet tages i brug, overfladebehandles gulvet. En Weber overfladebehandling med 
porefylder og polish foretages tidligst 24 timer efter af weber.floor 4650 Design Colour er udlagt. 
Gulvet må ikke tages i brug, før overfladebehandlingen er udført.  

Beskyttelse af den færdige gulvoverflade. 

Hvis der kun er tale om fodtrafik under det yderligere byggeri, udlægges en fiberdug, Ved 
tungere belastninger anvendes en tungere fiberdug med masonitplader. Hvis der er risiko for 
væskespild med farvende væsker, beskyttes overfladen supplerende med gulvpap.  

Der må ikke tape direkte på gulvets overflade. 

Anvendelsesområde 

Butikker, gallerier, atelierer, og boliger: Til gulve hovedsageligt udsat for fodtrafik, håndtrukket 
pallevogne, enkelte kørsler med lette lastbiler (totalvægt <3,5 tons) med luftgummihjul. 

Materialebeskrivelse 

Flydespartlen er pumpebar cement-bundet, polymer modificeret pudslag  af typen weber.floor 
4650 Design Colour. Overfladebehandling med følgende muligheder: 

Overfladebehandling 

• weberfloor TOP Matt/Gloss

• TASKI/Jontec Polish system 

Lagerføres i følgende farver i Danmark: 

G20, G40, G60 & G80 

Øvrige farver er bestillingsvare. Minimum bestilling er 2 tons.

Designgulvs produkter tages ikke retur, grundet mulige farveforskelle.



Vores anbefalinger

 Brug søm sko, når du udlægger, ellers afsættes der spor i den færdige overflade.
 Efterbehandling bør ske så hurtigt som muligt for at undgå uventede pletter og skader.
 Hvis det bliver nødvendigt at betræde gulvet før det er overfladebehandlet skal dette ske 

med skoovertræk og ikke på strømpesokker eller bare fødder, da aftryk fra strømper og 
fødder efterfølgende vil være synlige, i den færdige overflade, efter at 
overfladebehandlingen er foretaget

 Beskytte altid det færdige gulv til byggeprojektet er afsluttet. Som beskyttelse kan 
anvendes en geotekstil (gående trafik) eller gulvpap med masonit eller krydsfiner. Tape 
må ikke anvendes direkte på gulvet da klæbemidlet fra tapen kan trække ned i gulvet 
som misfarver gulvet og påvirker overfladefinishen. Overfladebehandlingen kan tidligst 
udlægges efter 24 timer (efter 72 timer beskyttes med en gulvpap) efter udlægning af 
Floor 4650 eller overfladebehandlingen. Ved mistanke om at underlaget er fugtigt bør 
gulvpap undgås.

 For at undgå revnedannelse på grund af rystelser i vægge og gennemføringer skal der 
være monteret et kantbånd, eller Floor 4960 kantstrimlen, der afskæres i niveau med det 
færdige gulvs overflade og derefter fuges med et elastisk tætningsmidler, eller fugen 
skjul under en fodliste.

 Ved indgangspartier bør man have et område der opsamler det grove snavs, eller måtter 
der absorberer fugt for at holde gulvene friskere og spare på rengøring og 
vedligeholdelse.

 Pleje og vedligeholdelse rutiner skal aftales med bygherren/ejeren af ejendommen.
 Hvis det er muligt, undgå skarpe udvendige hjørner. Planlæg hvis muligt cirkulære 

gennemføringer.
 Udstyr og værktøj rengøres straks efter brug, med vand. Hærdet materialer skal fjernes 

mekanisk. 




