
Weber facadesystem Serpotherm

I denne montagevejledning kan du finde oplysninger om, hvordan du  
bedst monterer facadesystemet. Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering.

Montagevejledning
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Montagevejledning til 
Weber facadesystem Serpotherm
I forbindelse med facadeisolering 
af nybyggeri og renovering er der 
kommet et sæt nye regler, der 
gør det muligt at anvende EPS-
isoleringsplader. 

Disse regler er beskrevet i ”Eksempel-
samlingen om brandsikring af Byggeri 
2012” (udgivet af Energistyrelsen) og 
giver dig samtidig oplysninger om, hvor-
dan du bedst monterer et facadesystem - 
fx Weber facadesystem Serpotherm, der 
bl.a. består af disse isoleringsplader.

I publiceringen (se afsnit 3.2 - 
Isoleringsmaterialer i bygningsdele) står 
der beskrevet, at der til isolering af 
enfamiliehuse i højst to etager kan an-
vendes EPS-isoleringsplader. 
Der er dog knyttet en række betingelser 

til at anvende dette isoleringsmateriale 
– betingelser, som er vigtige at være 
opmærksom på:

• Der skal anvendes et samlet facade-
isoleringssystem, som dokumenteret 
overholder den svenske afprøvnings-
metode SP FIRE 105. 

• Ydervægge skal være af letbeton, 
beton eller murværk. 

• Der skal drages omsorg for, at alle 
detaljer udformes således, at isole-
ringsmaterialet ingen steder er blot-
lagt. Med isoleringsmateriale af EPS 
er det vigtigt, at der tages hensyn til 
risikoen for antændelse af isolerings-
materiale, som endnu ikke er pudset. 
Det kan derfor være hensigtsmæs-

sigt, at opgaven pudses etapevis,  
og at eventuelle antændelseskilder 
holdes under kontrol. 

• Isoleringssystemet skal have en  
overflade, der er robust over for fore-
kommende belastninger. Dette for at 
sikre at brandsikkerheden ikke 
forringes. Robusthed skal eftervises 
ved anvendelse af ISO 7892:1988 og 
ETAG 004:200. 

• Der skal drages omsorg for, at 
brandsikringen opretholdes i hele 
bygningens levetid. 

• Facadesystemet skal monteres som 
beskrevet i montageanvisningen fra 
leverandøren.
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Opsætning af stillads
Før du begynder montagen af din nye 
facadeløsning, får du som regel brug for 
et stillads. Stilladset opsættes i henhold 
til gældende regler og lovgivning. 

Vi anbefaler, at du har inddækning på 
stilladset (plast eller net). Sørg også for 
afdækning med regntag. 
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I denne montagevejledning finder 
du oplysninger om, hvordan du 
bedst monterer facadesystemet. 
Systemet er egnet til både nybyg-
geri og renovering. 

Weber facadesystem Serpotherm 
består af fiberarmeret mineralsk puds, 
der armeres med glasfibernet. EPS fås 
i tykkelser fra 20-400 mm. Isoleringen 
forankres til underlaget med egnet fast-
gørelsesmiddel.
Med vores puds (Therm 261) arbejder 

du med samme teknik som ved traditio-
nel pudsning. Pudsen har en speciel 
sammensætning, som gør den mod-
standsdygtig og elastisk. 

Det indebærer, at pudsen er mindre 
følsom over for slagskader, og at risikoen 
for revner minimeres. 

Det er vigtigt, at pudsearbejde mod til-
stødende materialer såsom altanplader, 
vinduesrammer, sokkelafslutninger m.m. 
altid udføres omhyggeligt.

For at øge sikkerheden ved denne type 
afslutninger skal der altid anvendes 
fugebånd. 

Slutbehandlingen skal være Webers 
mineralske puds eller farve baseret på 
silikat/silikoneharpiks. Produkterne er 
alle lys- og farveægte samt diffusionsåb-
ne sådan, at fugten indefra kan passere 
gennem facaden.

Weber facadesystem Serpotherm

Underlag (mur, beton, Leca® blokke 
og porebeton)
Klæber - weber multi 292

EPS-isoleringsplader 20-400 mm

Termoskruedybler 

 

weber.therm 261 EF
weber.therm 397 EF-net
weber.therm 261 EF

weber colour/mineralsk slutpuds
Webers silikatprodukter
Webers silikoneharpiksprodukter
Bemærk! Mørke farver må ikke anvendes,
kontakt Weber

Serpotherm
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Underlaget skal være korrekt 
konstrueret og udført samt være 
plant. Ujævnheder under 1 cm 
målt på en 1 m retholt kan rettes 
op med klæberen Multi 292. 
Større ujævnheder skal rettes op 
med puds.

Før opsætning af isoleringsplad-
erne påbegyndes, skal under-
laget være fast og tørt. 

Inden arbejdet går i gang, skal 
placeringen af fastgørelsesele-
menterne være på plads. Den 
mekaniske fastgørelse skal altid 
udføres. Fastgørelseselementerne 
findes i forskellige udførelser til 
perfekt tilpasning til alle underlag 
og byggemetoder.

Underlag og fastgørelse

Montering af bundliste.

Montage af isolering

Bundlister
Der monteres bundlister (Therm 390) 
i vater med 3 mm afstand, så der er 
plads til ekspansion. Fastgør listerne 
med EJOT Nail anchor ND-K 6 x 60 
mm. Der anvendes tre stk. pr. løbende 
meter.

Forstærkningsprofil med net klikkes 
på bundlistens forkant.

Alternativt anvendes pvc sokkel-profil 
til isoleringstykkelser > 100 mm.

EPS-plader
Underlag: Tung bagmur
Isoleringsplader skal altid klæbes med 
Multi 292. Forankres derudover med 
thermodybel, antal i henhold til skema 
(se side 6).
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Metode 1
Ved jævne underlag fuldfladeklæbes 
isoleringspladerne. 
Multi 292 påføres med en 10 mm tands-
partel på pladen. 

Pladekanterne skal være fri for klæber.

Metode 2
Ved ujævne underlag anbefales det, at 
isoleringspladerne fuldfladeklæbes med 
tandspartel som metode 1, og derudover 
punktklæbes der ved ujævnheder.
Pladekanterne skal være fri for klæber.

        Husk!
Isoleringspladerne skal monteres i for-
bandt. Pladekanten må ikke falde sam-
men med linjerne for facadeåbninger.

Brug af thermodybel 
Weber anbefaler at bruge termodybel. 
Den er enkel at bruge, let at håndtere 
og den giver klare fordele i forhold til de 
traditionelle dybler. Metoden kan kun 
anvendes ved isolering > 80 mm, ved 
isolering < 80 mm foretages ingen under-
sænkning.

Minimerer kuldebroer
• 100 % selvkontrol, da ikke-forankre-

de dybler straks opdages
• Forankringsdybde i massiv mur  

35 mm
• Jævn isoleringsoverflade

Skru og fræs dyblen ind i isoleringen i én arbejdsgang. Monter isoleringsrondellen.Indstik dyblen.

Bor hullet.

!

Serpotherm fra Saint-Gobain 
Weber er afprøvet og testet i henhold 
til SP FIRE 105. Rapport: P 700170 
dato 2007-04-26.

Vi anbefaler, at der anvendes en CE 
godkendt facadeisolering som fx EPS 
80 facadeplade.

De godkendte facadeplader har en 
lambda på 0,031 W/mK.

Facadepladerne deklareres som EPS 
- EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 
– DS(70,-)2 – DS(N)2 –TR80.

Pladen er grafitgrå, hvilket gør den 
behagelig at arbejde med i solskin, 
hvor håndværkerne ikke blændes af 
en hvid overflade.

Facadepladen er lagret hos produ-
centen, til krympning er overstået, 
hvorefter den opskæres til formstabile 
facadeplader.



6

Placering og antal af dybler pr. m2

Hvor mange dybler, der skal bruges, 
afhænger af det omgivende terræn og 
bygningshøjden. Der skal bruges et 
forskelligt antal dybler afhængigt af, hvor 
højt oppe på bygningen der isoleres.
I nedenstående skema er terrænet ind-
delt i fem kategorier, og det fremgår, hvor 
mange dybler der skal bruges i hvilken 
højde i de enkelte terrænkategorier. 
Endvidere er det på skitserne angivet, 
hvorledes dyblerne kan placeres i 
isoleringspladerne.

Dyblernes dimension
Weber-dyblerne skal bestilles i dimensio-
ner, der er afpasset dels til isoleringens 
tykkelse, dels typen af underlag.
De skal forankres 35 mm inde i fast mur 
(beton og teglsten). Boredybde 50 mm.
De skal forankres 75 mm inde i porebe-
ton (gasbeton). Boredybde 90 mm.
Hvis der er tale om en pudset væg, skal 
der benyttes længere dybler, så man er 
sikker på, at ovennævnte forankringsdyb-
der overholdes.
Brug et 8 mm bor til alle typer underlag.

Beregningsforudsætninger
Beregninger er udført efter det europæi-
ske normsæt med danske annekser. 
DS/EN 1990:2007 
DS/EN 1991-1-4:2007 og 
DS/EN 1991-1-4:2007 NA DK
Vindens basishastighed er sat til 24 m/s, 
dvs. randzone på 25 km fra den jyske 
vestkyst er ej gældende.

Du er altid velkommen til at kontakte os 
på tlf.: 56 18 18 56.

Placering af dybler

Terrænkategori 0
Hav, kystområde 
udsat for åbent 
hav.

Terrænkategori I
Søer eller områder 
uden væsentlig 
vegetation og uden 
forhindringer.

Terrænkategori II
Områder med lav 
vegetation som fx 
græs og en-
kelte forhindringer 
(træer, bygninger) 
med en afstand på 
mindst 20 gange 
forhindringens 
højde.

Terrænkategori III
Område med 
regelmæssig vege-
tation, bebyggelse 
eller med spredte 
forhindringer med 
en afstand på højst 
20 gange forhin-
dringens højde 
(som fx landsbyer, 
forstadsområder, 
permanent skov).

Terrænkategori IV
Områder, hvor 
mindst 15 % af 
overfladen er 
bebygget med 
bygninger, hvis 
gennemsnitshøjde 
er over 15 m.

Inddeling i terrænkategorier i henhold til DS/EN 1991-1-4:2007

4 dybler pr. m2 6 dybler pr. m2 8 dybler pr. m2
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Inddeling i terrænkategorier i henhold til DS/EN 1991-1-4:2007

Forstærkninger
Alle lysninger ved vinduer og ind- og 
udgående hjørner skal forstærkes. 
Anvend en hjørneliste (Therm 391), som 
monteres i pudsemørtlen (Therm 261) 
dagen inden pudsningen. Hjørnelisten 
skal overlappe i lysningernes indvendige 
hjørner. Indvendige hjørner forstærkes. 
Ved vindues- og døråbinger skal ekstra 
armering udføres med glasfibernet (30 x 
40 cm). 
Nettet monteres i mørtel diagonalt ved 
hjørnerne. Forstærkningerne skal tørre, 
inden pudsningen af facaden begyndes.

Bevægelsesfuger
Normalt er bevægelsesfuger kun 
påkrævet, hvis der i den eksisterende 
konstruktion er en bevægelsesfuge/dila-
tationsfuge.
Bevægelseslisten (Therm 393) monte-
res i mørtel (Therm 261), dagen inden 
facaden pudses.

Underlag
Inden pudsning rengøres isoleringen, så 
den er fri for støv og løse partikler.

Grovpudsning/netarmering
Samlet tykkelse for pudsemørtel (Therm 
261 EF-A) skal minimum være 8 mm.
Første lag trækkes eller sprøjtes på iso-
leringen til ca. 6 mm tykkelse, hvorefter 
armeringsnettet (Therm 397) ilægges og  
udjævnes med amerikaner eller spartel. 
Armeringsnettet skal kun lige dækkes, så 
et svagt rudemønster anes. Armerings-
nettet skal overlappe mindst 100 mm i 
alle samlinger. 
Der må ikke anvendes tandspartel.

Efter tidligst ét døgn påføres yderligere 
ca. 2 mm pudsemørtel (Therm 261 EF). 
Denne opbygning sikrer, at armerings-
nettet ligger i den yderste tredjedel af 
pudsen som foreskrevet.

Afsluttende overfladebehandling
Efter 1-2 ugers tørretid overfladebehand-
les facaden. 
Weber tilbyder facadepuds i stort set alle 
farver og i flere forskellige kornstørrelser 
(1, og 1,5 mm). Bemærk: Mørker farver 
må ikke anvendes. Som afsluttende 
overfladebehandling på Weber facade-
system Therm anvendes ét af følgende 
produkter: 

• weber colour/mineralsk slutpuds
• Webers silikatprodukter
• weber.prim 403
• Webers silikoneharpiksprodukter

Alle typer facadepuds og overfladebe-
handlingsprodukter leveres færdigblan-
dede klar til brug eller skal blot tilsættes 
vand. Silikatmaling tilsættes fixativ.

Når overfladen er tilstrækkelig tør, pud-
ses til efterfølgende afslutning med ind-
farvet puds – alternativt filtses overfladen 
til efterfølgende maling.

Antal dybler pr. plade 120 x 60 cm
Facadematerialer: Beton/Tegl/Porebeton
Bygningshøjde h i meter h ≤ 5 m 5 < h < 10 m

Terrænkategori
0 6 6
I 4 6
II 4 4
III 3 4
IV 3 3

Forstærkning af hjørner.

Påsprøjtning af pudsemørtlen
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Forbrugstabel
Produkt Forbrug Bemærkning
weber multi 292/klæber Ca. 3 kg/m² facade (10 mm tandspartel) Til opklæbning
EPS 1,05 m²/m² facade Isoleringsplade
weber.therm 390 Bundliste 1 m/lb. m facadelængde Bundliste
Forstærkningsprofil 1 m/lb. m facadelængde Påsættes weber.therm 390
EJOT Nail anchor ND-K 6 x 60 mm 3 stk. pr. løbende meter
Pvc-sokkelprofil 100 mm 1 m/lb. m facadelængde
weber.therm 391 Hjørneliste 1 m pr. løbende meter dør- og vinduesfals Forstærkning, hjørner og lysninger
weber.therm 392 Hjørneliste i ruller Forstærkning, hjørner og lysninger
Drypkantliste til overfals 3794 1 m pr. løbende meter overfals
weber.therm 393 Bevægelsesliste Ved bevægelsesfuger i underlaget
EJOT Thermoskruedybel Ca. 4 stk./m² facade
Rondeller til ovenstående Ca. 4 stk./m² facade
weber.therm 397 EF-net 1,15 m²/m² facade Til pudsarmering
weber.therm 261 Pudsemørtel EF Ca. 12 kg/m² pudset facade Til grovpudsning
weber.prim 403 Ca. 0,25-0,30 l/m² Til priming ved weber.pas 461/481 TOP
Weber-facadepuds/-maling Se det pågældende produktblad

Så meget skal du bruge...
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Vinterarbejde 
Hvis pudsning finder sted i koldt og 
fugtigt vejr, skal facaden dækkes ind. 
Temperaturen under inddækningen må 
ikke komme under + 5 ºC. Anvend evt. 
opvarmning. 

Blikkenslagerarbejde 
Det er vigtigt, at blikkenslagerarbejde 
udføres på en fagligt forsvarlig måde.

Forebyg fejl
Du bør gennemgå den aktuelle arbejds-
anvisning samt relevante produktblade. 
Det er vigtigt, at hvert trin er korrekt 
udført.

Hvis du vil vide mere, så tjek 
weber.dk 

Anvisninger
• Stilladset skal være dækket med tag.
• Tagvand bortledes.
• Tandspartel må kun bruges ved 

påføring af klæber.
• Første lag skal tørre, inden næste 

lag påføres.
• Facaderne skal beskyttes mod sol 

og regn i ca. tre døgn, uanset hvor-
når på året pudsearbejdet udføres.

• Kontrollér pudsens struktur og 
ensartethed i farven, inden stilladset 
tages ned. 

• Reparer eventuelt i henhold til ar-
bejdsinstruktionerne.

• Vær sikker på, at du er tilfreds med 
pudsens finish, inden stilladset tages 
ned.

• Rengør sålbænkens undersider.

Forebyggende foranstaltninger

Husk

01.  Altid at læse hele arbejdsanvisningen for at sikre, at du har valgt det rigtige facadesystem

02.  Altid at læse produktbladene for samtlige produkter, som anvendes

03.  Altid at følge arbejdsanvisningen

04.  Altid at anvende et godkendt egenkontrolsystem

05.  Altid at sikre, at samtlige tilslutninger kan udføres på korrekt vis

06.  At isoleringen ikke må monteres på synligt fugtigt underlag

07.  Altid at opbevare isoleringen tørt og sikkert

08.  Ikke at pudse på fugtige underlag

09.  At for- og eftervande (fugte) pudslaget

10. At beskytte facaderne med regntag under montagen og bortlede tagvand

11. At beskytte og opvarme facader, så temperaturen ikke kommer under + 5 ºC

12. At opbevare våde produkter i temperaturer over + 5 ºC, dog højst + 35 ºC

13. Ikke at male facaden, hvis pudsen ikke er hvidtør

14. At anvende den rigtige type maling/facadepuds

15. At anvende den blander og pudssprøjte, som er beregnet til det pågældende produkt

!
CHECKLISTE!
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Løbende vedligehold - pludseligt 
opståede skader repareres straks 
– se i øvrigt pkt. 5.

Facade- og sokkelpuds må ikke 
komme i kontakt med vejsalt.

Generelt vedligehold
Der skal minimum hvert 5. år udføres et 
fast eftersyn, hvor følgende efterses og 
eventuelt repareres:

1. Skader
Skader i pudsede overflader/nedbrudte 
fuger omkring vinduer, døre, sålbænke, 
dilatationsfuger, hjørnesamlinger, ind-
dækninger, sammenbygninger m.m.
Skader i pudsen repareres, og fuger 
reetableres.

2. Porøse overflader
Porøse overflader, specielt i sokkelom-
råder, der har været påvirket af vej-
salt. Overfladerne afrenses for skadet 
facadepuds, og der udføres en fornyet 
oppudsning – se reparationsvejledning 
på side 11. 

3. Fugtskjolder
Fugtskjolder kan specielt forekomme, 
hvor fugt har haft mulighed for at trænge 
ind ved defekte fuger og andre sam-
menbygninger med mangelfuld forseg-

ling imod vandindtrængning, samt fx 
ved grundfugt i sokkel/væg. Forinden 
udbedring af grundfugt bør der foretages 
en byggeteknisk vurdering af sokkel-
løsningen, der kan afdække grunden til 
fugtophobningen.

4. Overfladerevner
Det vurderes, om der er tale om almin-
delige overfladerevner (dvs. kosmetiske 
svindrevner lig med eller mindre end 
0,20 mm), eller om der er tale om gen-

nemgående revner. Kosmetiske revner 
opstår typisk inden for 0-2 år afhængigt 
af den generelle påvirkning af facaden 
og er uden praktisk betydning.

5. Mekaniske skader
Skader fra cykler, barnevogne, affalds-
containere, påkørsler m.m. skal straks 
repareres –  se reparationsvejledning på 
side 11. 

6. Alge- og skimmeldannelser 
Alge- og skimmeldannelser på facaden 
skyldes bl.a., at fugt bindes i facadeover-
fladen og over tid giver grobund for alger 
og skimmelsvampe. Tidligere var afrens-
ning kun nødvendig ca. hvert 10 år, men 
klimaet er blevet mildere, mere regnfuldt 
og har langt færre frostperioder.
Mild og fugtig luft giver gode betingelser
for udbredelse af skimmelsvampe og 

skimmelsporer, der nyder godt af det 
højere næringsstofniveau i luften. Da for-
ureningsgraden af atmosfæren samtidig 
er blevet mindre, giver dette samlet set 
rigtig gode livsbetingelser for alger og 
skimmelsvampe. 

Hvis der derudover står planter, buske og 
træer, der skygger for solen og giver læ 
for blæsten, vil der kunne opstå kraftig 
alge- og skimmeldannelse.

Alge- og skimmeldannelse skal afrenses 
med produkter af anerkendt fabrikat. 
Følg producentens anvisning.

Prøv eventuelt på et mindre synligt faca-
deområde for justering af maksimalt tryk, 
således at pudsen ikke beskadiges. 

Umiddelbart efter afrensning og tørring 
kan facaden males over med weber.ton 
411 top/-silikoneharpiksmaling.

7. Graffiti
Afrensning af graffiti bør udføres af et 
professionelt firma, der ud over at have 
ekspertise på området også tager de 
fornødne hensyn til miljø- og arbejdsfor-
hold.

Efter afrensning genbehandles facaden 
med egnet graffitibeskyttelse.

Drift og vedligeholdelse
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Skaden vurderes. Er der kun tale 
om skade i selve pudsen, eller har 
skaden også påvirket isoleringen? 
Hvis isoleringen også er ødelagt, 
skal den erstattes med et nyt 
stykke isolering.

A. Det beskadigede område frilægges 
med vandrette og lodrette snit, således 
at kanterne omkring området står skarpe 
og danner et kvadratisk eller rektangu-
lært hul. 
Se detalje A.

Den beskadigede facadeisolering skæ-
res fri. Bagmuren renses for isolerings- 
og klæberester, så den fremstår som en 
plan flade. Der tilpasses et nyt stykke 
isolering, som klæbes på bagmuren med 
Therm 261 EF-A klæbe- og arme-
ringsmørtel.
Er der tale om et større område, og er 
der anvendt isolering i plader, skal der 
isættes dybler i henhold til den generelle 
monteringsanvisning.

B. Der monteres og fasttrykkes omhyg-
geligt en ca. 50 mm bred afdæknings-
tape på den ubeskadigede, pudsede 
overflade. Afdækningstapen placeres 

minimum 125 mm fra de lodrette og de 
vandrette snit.

Det eksisterende armeringsnet frilægges 
hele vejen rundt om hullet i en bredde på 
ca. 120 mm. 

Pudsen slibes af med fx en rystepudser. 
Der kan også anvendes en deltasliber 
monteret med et grovkornet sandpapir el-
ler en slibeskive, indtil oversiden af nettet 
er frilagt. 
Se detalje B.

C. Der trækkes nu Therm 261 EF-A på 
henholdsvis isoleringen og ud på det 
frilagte net.

Der tilskæres herefter et stykke Therm 
397 EF glasfiber-armeringsnet, der 
nøjagtigt passer ned i hullet, således at 
det overlapper den frilagte netarmering 
med 100 mm. 
Nettet trykkes herefter ned i oversiden af 
den våde mørtel med en spartel. 
Der glittes efter, således at oversiden af 
den ny mørtel er i plan med den eksiste-
rende. 
Se detalje C.

D. Therm 261 EF-A bliver hvidtør efter 
ca. 1 uge (afhængigt af vejr og tempera-
tur).
Herefter påføres der slutpuds af samme 
type som den eksisterende. 

Pudsen bearbejdes, indtil den ønskede 
struktur er opnået og på bedste vis er 
”kørt” sammen med den eksisterende 
slutpuds. 
Afdækningstapen trækkes af, inden slut-
pudsen er tørret op. 
Se detalje D.

E. Efter udtørring af slutpuds vurderes 
det, om der skal foretages en total over-
fladebehandling af hele facaden med et 
Weber-facadeprodukt.

Reparation af Weber facadesystem 
Serpotherm

Isolering

        Net

A. Det beskadigede område B. Skaden frilægges

D. Færdig reparationC. Nyt net ilægges
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Tilbehør til
Serpotherm facadesystem

weber.therm 390
Bundliste
Aluminiumprofil, som skrues fast i væg-
gen ved sokkelens niveau. Forstærk-
ningsprofil trykkes på bundskinnen.
Længde 2,5 m.

weber.therm 390
Forstærkningsprofil med net
Anvendes sammen med weber.therm 
390 Bundliste.
Længde 2,5 m.

Diagonalt armeringsnet
Til anvendelse ved dør- og 
vindueshjørner.
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weber.therm 391
Hjørneliste 100 x 150 mm
Til forstærkning af hjørne, dør- og 
vinduesfalse.
Længde 2,5 m.

weber.therm 392
Hjørneliste i ruller
Hjørneliste i rulle, som kan formes i 
forskellige vinkler - og skæres i længder 
efter behov. 
100 x 100 mm x 50 m.

Drypkantliste
Protektor 3794
Drypkantliste til overfals ved altaner, 
porte og lignende. 
Længde 2,5 m.
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EJOT IDK-T - 75 mm
Slagdybel med plaststift, som anvendes 
ved montering af 20 mm isolering.
Kasser a 200 stk.

weber.therm 410
Fastgørelsesplanke
Profil af recykleret plast, der fældes ind 
i isoleringen og pudses over. Anvendes 
til montering af lette ting såsom skilte, 
belysning etc.
25 x 100 mm, L:250 cm
37 x 140 mm, L:300 cm

weber.therm 397 EF-net
Glasfiberarmering til armeringspuds. 
Leveres i 1 x 50 m og 1 x 25 m.

Tilbehør til
Serpotherm facadesystem

Tilslutningsprofil
Protektor 3721
Tilslutningsprofil til anvendelse ved false, 
hvor pudsen afsluttes ind mod karmen. 
Sikrer tæt fuge ved vinduer og døre i 
byggeperioden.
Længde 2,5 m.



15

EJOT Nail anchor ND-K
6 x 60 mm
Slagankre til montage af weber.therm 
390 Bundlister.
Der anvendes 3 stk. pr. løbende m.
Kasser a 100 stk.

EJOT Spiral Anchor med pakning
EJOT Spiralanker anvendes til montage 
af mindre genstande på facaden såsom 
ringeklokker og mindre armaturer.
Maksimal belasting pr. anker: 5 kg.
Poser a 10 stk.

Pvc-sokkelprofil
100 mm. Til anvendelse ved overgang 
mellem facade og sokkel.

EJOT STR-U Skruedybel
Anvendes i alle hårde underlag. 
Længde er isoleringtykkelsen + 35 mm. 
Ved porebeton skal længden være isole-
ringstykkelsen + 75 mm.
Isoleringsprop isættes efterfølgende.



Scan QR-koden med din smartphone 
og få yderligere information. 

www.weber.dk 

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV
Danmark
Tel.:  +45 24 24 00 00
Fax:  +45 87 61 02 05 

Saint-Gobain Weber A/S udvikler, producerer og markedsfører et omfattende sortiment af byggema-
terialer, byggesystemer og byggekoncepter. Vores fornemmeste opgave er at levere byggematerialer 

af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser med mindst mulig belastning for miljøet. 
For at opnå denne målsætning prioriterer vi et aktivt miljøarbejde højt – uanset om det handler om 
retablering af udgravningsområder eller rationel og forbedret produktion, emballage og transport.
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Saint-Gobain Weber A/S
Weber er del af Saint-Gobain, som er en af verdens største industrikoncerner 
med byggeprodukter. Weber producerer og leverer produkter, løsninger og udstyr 
fra fabrikker verden over.

Vi er byggebranchens største og mest erfarne leverandører af mineralsk base-
rede byggematerialer. 

Alle vores produkter er fremstillet af naturlige råstoffer som ler, sand, kalk og ce-
ment. Vi mener nemlig, at det bedste byggeri er det, som både er i harmoni med 
mennesker og miljø. 

Vi forsøger derfor at skabe balance mellem materialer, miljø og de mennesker, 
der skal bo og arbejde i de færdige bygninger. Inden for dette område satser vi 
målrettet på at opsamle knowhow og produktudvikle vores løsninger. 

Vil du vide mere om Weber, så tjek weber.dk for yderligere information. 


