
Weber designgulv består af en genemfarvet 
fl ydespartelmasse med specialce-ment.  
Gulvet bliver produceret i 5 forskellige  
standardfarver i grå-skalaen og som er 
egnet til tørre indendørs områder som ek-
sempelvis: offentlige områder med mindre 
belastning, butikslokaler og kontorer.

Det kræver en erfaren gulvlægger, med den 
fornødne viden og erfaring, for at opnå et 
tilfredsstillende resultat med gulvet. Vi abe-
faler derfor altid at benytte en trænet eller   
certifi ceret gulventreprenør til at udføre 
arbejdet.

Farveprøver
Webers farveprøver giver dig en indikation 
af, hvordan det endelige resultat vil se ud. 
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, 
at farveprøverne ikke kan sammenlignes 
helt med det endelige resultat, da der altid 
vil forekomme farveforskelle over en større 
fl ade. 

Nuancerne opstår som følge af de kli-
ma-tiske betingelser under udlægnin-
gen, og fordi produktet er et naturprodukt.        
Farveforskellene er med til at fremkalde de 
levende mønstre, som Weber designgulv er 
kendt for.

Udlægning
Efter udlægningen er det vigtigt at være 
opmærksom på, at gulvet ikke udsættes for 
direkte sollys og træk i 2-3 døgn. Bemærk 
også, at der kan forekomme revner i gulvet 
som følge af gulvvarme, og fordi produktet 
er cementbaseret - disse påvirker dog ikke 
gulvets funktion.

Vejledende information
om Weber Design Colour

Proces for udlægning:
• Kontrol af underlaget
• Evt. udbedrende arbejde
• Rengøring og støvsugning af underlaget
• Tætning og nivellering af gulv
• Primning af gulv
• Udlægning af ca. 10 mm design-

gulv - skal tørre i mindst 24 timer før         
overfl adebehandling

• Overfl adebehandling - skal tørre i 
mindst 48 timer før tildækning

Pleje af gulvet: 
• Følg producentens anvisning om       

gulvpleje.

Rådgivning
For at du som kunde kan tage den rigtige 
beslutning, anbefaler vi dig at bese et gulv, 
der er udlagt af en certifi ceret håndværker, 
eller at kontakte rådgivningscenteret på tlf. 
24 24 00 00.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at
billeder kun kan give en indikation af,
hvordan gulvet kommer til at se ud. Vi
anbefaler derfor, at du kontakter din lokale
gulvlægger for en farveprøve.


