Weber 18.109 - april 2015
Løsninger gulv

Weber Garasjegulv
Weber Garasjegulv gir deg varigheten du ønsker i din garasje.
Enten du skal rehabilitere den gamle garasjen eller planlegger et stort parkeringsanlegg eller
industrilokale, er weber Betongflyt det perfekte produktet. Betongflyt gir enkelt et slitesterkt gulv som kan
benyttes i garasjer, på balkonger og uteplasser uten noen form for overflatebehandling.
Løsningen har alle fordelene til en gulvavretting, med flytende konsistens og lavt svinn.
I tillegg har man alle fordelene til en betong, høy styrke og motstand mot klimatiske påkjenninger som fukt
og frost. Weber Garasjegulv kan godt være ubehandlet, men tåler også alle typer toppbehandling som
fliser, epoxy eller PU. Med weber Betongflyt får du en plan overflate som enkelt tilfredsstiller de strengeste
toleransene for planhet i NS-EN 3420.
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Oppbygging:
1. Eventuell/valgfri overflatebehandling – f.eks. herdeplastsystemer,
weber.floor 4720, vannglass etc.
2. 10-50 mm weber Betongflyt, Gulvavretting Ute
3. weber.floor 4716 Primer 2 strøk (avhengig av underlag)
weber Rep 05 Betoheft
4. Underlag/etasjeskiller

Fakta
• Belastningsklasse NS-EN 1991-1-1 · Kategori G
• Egenvekt: 2050 kg/m3
• Tverrgående strekkfasthet: 3,0 N/mm2 (MPa)
• Trykkfasthet: 50 N/mm2 (MPa)
• Byggehøyde: 10-50 mm

Vær oppmerksom på

• Se gjeldende produktdatablader for mer informasjon.

Relaterte produkter
weber Betongflyt

Merk

• Tørketid før lett trafikk er ca. 1 døgn.
• Tørketid før normal trafikk er ca. 1 uke.
• Ved utvendig bruk anbefales overflatebeskyttelse
med weber Krympsperre for å unngå rask uttørking.
weber Krympsperre påføres når massen er gangbar.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte
produktene finner du på www.weber- norge.no, i våre
brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til
dette løsningsbladet) benytter denne informasjonen for
å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.
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Pumpbar, flytende, fiberforsterket finbetong til
avretting og støping ute og inne.

weber Gulvavretting Ute
Avretting og rehabilitering av betongunderlag og andre faste underlag utendørs.

weber.floor 4716
Forbehandling av alle typer underlag som
skal avrettes og sparkles.

weber REP 05 Betoheft
Heftforbedrende betonglim ved påstøp av
betong eller mørtler.

