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Weber.floor gulvløsninger

Størst i Norge på gulvavretting.
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Weber.floor
Alltid rette gulv. Uansett.

Weber er en ledende aktør innen gulvavretting, både 
nasjonalt og internasjonalt. Til sammen har vi lagt 
mer enn 500 millioner kvadratmeter gulv, så vi er 
vant til å bli tråkket på. Og stolte av å bli det.  
Det eneste lille problemet er at selv de fineste av 
referansene våre er usynlige der de ligger, dekket av 
parkett, fliser, tepper eller annet gulvbelegg. For det 
er ingen som skryter av det fenomenalt plane gulvet 
på Oslo Lufthavn Gardermoen. Eller den fantastisk 
jevne dørken på cruiseskipet The World. Det er bare 
slik det skal være. Rette gulv. Alltid. Uansett.

Produkter, systemer og konsepter.
Webers gulvsortiment er noe langt mer enn bare et 
utvalg sekker. Det er et komplett og gjennomtenkt 

sortiment med løsninger for en rekke forskjellige 
krav og behov. Skal du bare ha en sekk eller to for å 
avrette et lite gulv, leverer vi det. Har du et  
gulvproblem der du stiller krav til både fremdrift, 
lyd og temperatur, økonomi, byggehøyde og annet, 
så løser vi det også. Komplett og ferdig lagt, utført 
av fagfolk. 

Vi tilbyr løsninger for alle bruksformål – både 
nybygg og rehabilitering, og for alle typer bygg – 
boliger, kontorer, offentlige lokaler og industri.  
I tillegg er vi store på spesialområder som skip og 
oljeplattformer. Vil du se referanseprosjekter, så 
sjekk hjemmesidene våre. Der finner du alltid  
oppdaterte referanser.

Weber.floor gulvavrettinger gir et 100% plant gulv og perfekt underlag for alle typer belegg.

Weber.floor gulvløsninger brukes i ulike 
miljøer – boliger, næringsbygg, helse-
bygg, lager og industri. Her fra bolig-
prosjektet Pilestredet Park.
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Den aller største årsaken til at Weber er blitt  
dominerende innen gulvavretting, ligger i at vi  
leverer totalløsninger. Vi nøyer oss ikke med å tenke  
produkt. Vi er opptatt av å levere et komplett gulv 
med de egenskapene du har behov for. Vi tilbyr  
rasjonelle og effektive løsninger for utlegging,  
tilpasset alt fra de minste til de største og mest  
avanserte jobbene. Gulvavretting kan legges ut på 
tre ulike måter, avhengig av jobbens størrelse.

Selvbyggermetoden – manuell utlegging
Produktet blandes med vann i korrekt blandeforhold 
i en blandebøtte. Massen blandes med drill og visp 
til en jevn og homogen masse som fordeles ut på  
underlaget og jevnes og glattes ut med tannsparkel. 
Deretter lar man gulvet herde. Dette er en velegnet 
og effektiv løsning for gulv inntil 25-50 m2. Weber 
leverer nødvendig selvbyggerutstyr for blanding og 
utlegging.

•  Utlegging av Weber Gulvavretting er enkelt, 
hurtig og effektivt.

•  Weber Gulvavretting gir et plant og riktig  
underlag for alle typer gulvbelegg.

•  Weber Gulvavretting kan gi et bruksferdig,  
vakkert og tidsriktig gulv i ulike farger og  
overflatebehandlinger.

•  Weber Gulvavretting benyttes over alt, i  
boliger, næringsbygg, helsebygg, offentlige 

lokaler, lager og industri. 

For småproffen – utlegging med 
blandepumpe
Dette er en maskinell løsning for de mellomstore 
gulvene og gir en langt mer effektiv utlegging.  
Løsningen er optimal for gulv inntil 250 m2. Det 
benyttes en elektrisk, vanntilkoblet blandepumpe. 
Pulveret helles i blandepumpen rett fra sekken og 
blandes automatisk til riktig konsistens. Den  
ferdigblandede massen pumpes gjennom en  
slange og fordeles på gulvet. Til slutt jevnes og  
glattes massen med tannsparkel eller piggrulle.  
Weber leverer nødvendig pumpe- og slangeutstyr  
for denne utleggingsmetoden. Vi formidler også 
kontakt med erfarne håndverkere for slikt arbeid. 
Sertifiserte Weber Gulventreprenører har lagt tusen-
vis av kvadratmeter gulv med denne metoden.

For de store prosjektene – pumpebil
For gulv over 250 m2 blir blandepumpen for  
liten. Her må det kraftigere saker til. Weber leverer 
ferdigblandet gulvavretting direkte på byggeplassen 
med moderne og effektive pumpebiler. Pålitelige 
logistikksystemer sørger for at riktig produkt i  
riktig mengde leveres på rett sted til rett tid. Og  
Sertifiserte Weber Gulventreprenører sørger for  
profesjonell og problemfri utlegging og kan legge 
inntil 4000 m2 om dagen med denne metoden  
avhengig av sjikttykkelse.
Systemet er støvfritt og miljøvennlig. Uten svinn, og 
uten avfallsutfordringer i form av sekker og paller.

Logistikk og ulike metoder for utlegging.
Kanskje de aller største Weber-fordelene.
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Få deler av et bygg er mer utsatt for påkjenninger 
og belastninger enn nettopp gulvet. Et sterkt, solid, 
vedlikeholdsvennlig - og ikke minst; helt rett og 
plant gulv - er viktig for byggets funksjon, komfort 
og trivsel. 

Den rene gulvavrettingen er selve grunnlaget for 
hele ideen med Weber.floor. Det var det alt startet 
med. Behovet for å skape helt rette gulv. Samme 
hva slags underlag man hadde, samme hvilken stand 
det var i, var målet at avretting med Weber.floor 
skulle gi et helt perfekt gulv. Som kunne brukes 
slik det var, eller var klar for belegg. Derfor består 
grunnsortimentet vårt av spesialprodukter som 
gjør nettopp denne jobben. På tregulv, på gammel 
betong, på flis og klinker, på gamle belegg, på gips-
plater …
Senere har Weber.floor utviklet seg til komplette 
løsninger for gulv med en rekke spesialfunksjoner. 
Mer om det på de neste sidene.

Fra produkt til komplett løsning
Produktene våre, enten de kommer i sekk eller med 
pumpebil, er bare utgangspunktet. Det vi egentlig er 
opptatt av, og som er det viktige for kundene våre er 
Det Ferdige Gulvet. Den Komplette Løsningen.  
Den som innfrir alle krav som stilles til akkurat  
det gulvet akkurat der. Det kan være krav til  
lydisolasjon eller varme. Det kan være krav til 
hurtig installasjon, spesielle rehabløsninger eller 
estetiske krav. Weber komplette gulvløsninger gir 
deg en mengde valgmuligheter:

Miljø, dokumentasjon og godkjenninger
•  Flere av Weber.floor-produktene har  

SINTEF Teknisk Godkjenning. Vi har 
både NS-3420-beskrivelser og FDV- 
dokumentasjon på et stort antall av 
gulvløsningene, og har EPD på flere av 
gulvproduktene.

•  All miljødokumentasjon på gulv og 
annet har vi samlet i en egen BREEAM- 
portal (breeam.weber-norge.no).  
Vi har ingen produkter på A20  
Miljøgiftslisten. 

•  Weber.floor-produktene er testet og  
godkjent i henhold til de strengeste 
emisjonsklassene i Europa, både finske 
M1, tyske EC1 og svenske P-märking 
av byggeprodukter, og har tilgjengelig 
emisjonsdokumentasjon.

Det foreligger også Ytelseserklæring på produktene 
(såkalte DoP’er).

Lyd og fukt
Weber har verktøy som hjelper deg med å lykkes 
med prosjektet ditt. Vi har verktøy for beregning av 
teoretisk trinnlydsnivå og valg av korrekt lydløsning 
på ulike typer underlag.

Fukt er ett av de største problemene innen bygg og 
byggebransjen i dag. Weber har fuktberegnings- 
program som kan beregne uttørkingstider, velge 
riktig produkt, visualisere uttørkingen over tid,  
samt hvordan uttørkingsklima påvirker uttørkings-
forløpet.

Gulvavretting med Weber.floor

TG 2576
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Gulvavretting på OSL Oslo 
Lufthavn Gardermoen,  
vinteren 2015.
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Weber Lavtbyggende Lydgulv
Hvis du ser etter en lydgulvløsning med minimal 
byggehøyde og best mulig trinnlydsdemping er 
dette løsningen for deg.

Weber Lavtbyggende Lydgulv er en gjennomprøvd 
og sikker løsning for trinnlydsisolering av gulv- 
konstruksjoner. Løsningen egner seg godt på alle 
typer underlag og etasjeskillere, det være seg  
betong, hulldekker, eller trebjelkelag. Dette er 
løsningen for prosjekter med behov for trinnlyds-
demping, men begrensninger på tilgjengelig  
byggehøyde. Weber.floor 4955 Trinnlydsmatte er 
kun 3 mm tykk, som gjør konseptet ideelt for  
rehabilitering av boliger hvor man ønsker å for-
bedre trinnlydsdempingen, og for næringsbygg 
med moderate lydkrav. Trinnlydsmatten kan også 
benyttes i våtromsoppbygning. 

Løsningen er kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk 
sitt lydlaboratorium, med utmerkede resultater. 
Med Weber.floor gulvavretting som bærelag, får 
man et gulv som egner seg for de fleste overgulv. 
Velg mellom flytende parkett, tregulv, fliser,  
tepper eller belegg.

OPPBYGGING :
1. Parkett, flis, belegg e.l.
2. 25 mm Weber.floor 120, 130, 140
3. Weber.floor 4945 Glassfibernett
4.  3 mm Weber.floor 4955 Trinnlydsplate i mineralull  

(plastbelagt begge sider)
5. Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
6. Underlag / etasjeskiller

FAKTA :
• Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1
• Egenvekt: g = 0,5 kN/m2

• Trinnlydsforbedringstall ΔL’n,w  = 19 dB - Klasse C – NS 8175
• Byggehøyde: fra 28 mm

Weber Lydgulv er en gjennomprøvd og sikker 
løsning for trinnlydsisolering av gulvkonstruksjoner. 
Løsningen egner seg godt på alle typer underlag og 
etasjeskillere, det være seg betong, hulldekker, 
Leca Byggeplank eller trebjelkelag. Løsningen er 
kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk sitt lyd- 
laboratorium, med utmerkede resultater. Med  
Weber.floor gulvavretting som bærelag, får du et 
gulv som egner seg for de fleste overgulv. 
Velg mellom flytende parkett, tregulv, fliser, 
tepper eller belegg.

OPPBYGGING :
1. Parkett, flis, belegg e.l.
2. 25 mm Weber.floor 120, 130, 140
3. Weber.floor 4945 Glassfibernett
4. Weber.floor 4940 Fiberduk
5. 20 mm Trinnlydsplate i mineralull
6. Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
7. Underlag / etasjeskiller

FAKTA :
• Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1
• Egenvekt: g = 0,6 kN/m2

• Trinnlydsforbedringstall ΔL’n,w  = 28 dB - Klasse C – NS 8175
• Byggehøyde: fra 50 mm

Weber Lydgulv
Hvis du ser etter en lydgulvløsning som er økonomisk og 
rask å installere, det være seg til boliger eller 
kontor; her har du løsningen.
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Weber Komfortgulv DeLuxe
Hvis du ser etter et gulv som kombinerer vannbåren varme og 
trinnlydsdemping, er dette den optimale løsningen for deg. 

Weber Komfortgulv Rasjonell
Hvis du ser etter et gulv som kombinerer vannbåren  
varme og trinnlydsdemping med rask fremdrift og  
fleksibilitet er dette løsningen for deg.

Det er ingen grunn til at strømregningen skal gi deg 
kalde føtter. Weber Komfortgulv DeLuxe er et 
komplett system som inkluderer vannbåren  
gulvvarme og trinnlydsisolasjon. 
Konseptet gir meget god varmefordeling grunnet 
sine varmefordelende plater i aluminium. I tillegg 
har løsningen en uslåelig god reaksjonstid, en 
egenskap å sette pris på når man ønsker full 
kontroll på inneklimaet.

Løsningen er kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk 
sitt lydlaboratorium, med utmerkede resultater. Med 
Weber.floor gulvavretting som bærelag, får man 
et gulv som egner seg for de fleste overgulv. Velg 
mellom flytende parkett, tregulv, fliser,  
tepper eller belegg.

Weber Komfortgulv Rasjonell er et komplett  
system som inkluderer vannbåren gulvvarme og 
trinnlydsisolasjon. Konseptet kombinerer rask 
fremdrift, god varmefordeling og trinnlydsdemping 
på en imponerende måte. Med få komponenter er 
dette konseptet meget effektivt på store arealer og i 
prosjekter hvor fremdriften er avgjørende.

Løsningen er kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk 
sitt lydlaboratorium, med utmerkede resultater. Med 
Weber.floor gulvavretting som bærelag, får man 
et gulv som egner seg for de fleste overgulv. Velg 
mellom flytende parkett, tregulv, fliser,  
tepper eller belegg.

OPPBYGGING :
1. Parkett, flis, belegg e.l.
2. 30 mm Weber.floor 120, 130, 140
3. Weber.floor 4945 Glassfibernett
4. Weber.floor 4940 Fiberduk
5. Vannbåren varmerør – Ø16/17 mm
6. 35 mm Weber Komfortgulv DeLuxe trinnlydsplater
7. Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
8. Underlag / etasjeskiller

FAKTA :
• Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1
• Egenvekt løsning: 0,8 kN/m2

• Trinnlydsforbedringstall: ΔL’n,w  = 28 dB [Klasse C – NS 8175]
• Byggehøyde: fra 65 mm
• Varmeeffekt: max 70 W/m2

• Reaksjonstid: 45 min

OPPBYGGING :
1. Parkett, flis, belegg e.l.
2. 35 mm Weber.floor 120, 130, 140
3. Vannbåren varmerør – Ø 16/17/20 mm
4. Festekramper for varmerør
5. 25/35 mm Quadro-takk trinnlydsplater
6. Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
7. Underlag / etasjeskiller

FAKTA :
• Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1
• Egenvekt løsning: 0,9 kN/m2

•  Trinnlydsforbedringstall: ΔL’n,w  = 28 dB Klasse C – NS 8175
• Byggehøyde: fra 60 mm
• Varmeeffekt: max 70 W/m2

• Reaksjonstid: 60 min

TG 2550

TG 20408
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Weber Garasjegulv
Weber Garasjegulv gir deg varigheten  
du ønsker i din garasje. 

Enten du skal rehabilitere den gamle garasjen  
eller planlegger et stort parkeringsanlegg, 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 gulv- 
avretting, 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 Garasje-
gulv kan godt være ubehandlet, men tåler også 
alle typer toppbehandling som fliser, maling, 
epoxy eller PU-lakk.

Med alle Weber.floor avrettingsmasser får  
du en superplan overflate som enkelt tilfreds- 
stiller de strengeste toleransene for planhet i  
NS-EN 3420.

OPPBYGGING :
1.  Eventuell/valgfri overflatebehandling 
2. 10 - 50 mm Weber Betongflyt
3. Weber.floor 4716 Primer (avhengig av underlag)
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 

Weber Industrigulv
Rask og effektiv rehabilitering  
av industrigulv  

Dette er et gulvkonsept som gir deg et nytt gulv på 
kortest tenkelige tid. Installasjonen er meget hurtig, 
og kvaliteten meget god! Resultatet er vedlikeholds-
vennlige gulv som tåler røff behandling. 

Hemmeligheten i konseptet ligger i produktene som 
benyttes. Weber.floor 4655 Industry Flow Rapid har 
en trykkstyrke på linje med den sterkeste betong, en 
smidighet som gir en superplan overflate, samt en 
tørketid på kun få timer før belegg.

Med alle Weber.floor avrettingsmasser får du en 
superplan overflate som enkelt tilfredsstiller de 
strengeste toleransene for planhet i NS-EN 3420.

OPPBYGGING :
1. Overflatebehandling – f.eks. herdeplastsystemer etc.
2. 5-15 mm Weber.floor 4655 Industry Flow Rapid
3. Weber.floor 4716 Primer
4. Underlag / etasjeskiller

FAKTA :
• Belastningsklasse NS-EN 1991-1-1  ·  Kategori E1 & E2
• Egenvekt: 1600 kg / m3

• Tverrgående strekkfasthet: 3,0 N/mm2 (MPa)
• Trykkfasthet: 32 N/mm2 (MPa)
• Byggehøyde: 5 – 15 mm

TG 2576
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Weber Lavtbyggende Varmegulv
Her får du behagelig varmekomfort  
med minimal byggehøyde på gulvet. 

Å legge varmekabler i gulvet gir en god komfort. 
For å få en behagelig opplevelse for bare føtter, er 
det viktig at varmen fra kablene fordeles godt før 
den når fotsålene. 

Weber Varmegulv kombinerer god varmeledning 
med lav tykkelse, og gir et veldig behagelig og 
hurtigreagerende gulv. Løsningen kan benyttes i alle 
typer rom, også våtrom/baderom.

Med alle Weber.floor avrettingsmasser får du en 
superplan overflate som enkelt tilfredsstiller de 
strengeste toleransene for planhet i NS-EN 3420.

OPPBYGGING :
1. Parkett, flis, belegg e.l.
2. 15 mm Weber.floor 120 Reno
3. Elektriske varmekabler
4. Armeringsark P091 el.l.
5. Weber.floor 4716 Primer
6. Underlag / etasjeskiller

FAKTA :
• Egenvekt: g = 0,5 kN/m2

• Byggehøyde: fra 15 mm

Leca Gulv (lette gulv på grunn med flytsparkel)
Den perfekte løsningen for rørføring på oversiden av etasje-
skiller, samt når det er behov for å bygge opp gulvet ditt.

Konseptet kan benyttes ved behov for oppbygning av 
gulvet på etasjeskilleren, eller ved isolasjonsbehov 
mot grunnen. Løs Leca legges i ønsket høyde, og 
avsluttes med et av Weber.floor konseptene. 

Løs Leca på etasjeskilleren gir stor fleksibilitet  
til rørføringer og kanaler i sjiktet. Løsningen kan  
blåses inn på gulvet, noe som gir en meget rask 
installasjonstid. I tillegg har man full frihet i forhold 
til høyder. 

Med Weber.floor avrettingsmasse får du en superplan 
overflate som tilfredsstiller de strengeste toleransene 
for planhet i NS-EN 3420.

OPPBYGGING :
1. Overgulv 
2.  30 - 50 mm Weber.floor 120, 130, 140
3. K131 Armeringsnett
4. Weber.floor 4940 Fiberduk
5. Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
6. Løs Leca Iso 10-20 – (10 - 65 cm)
7.  Underlag / etasjeskiller 

FAKTA :
• Belastningsklasse NS-EN 1991-1-1 Kategori A & B
• Egenvekt: g = 0,7 kN/m2 + Løs Leca
• Byggehøyde varierer

TG 2342
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Dette gulvet er noe helt utenom det vanlige.  
Weber Designgulv er tilgjengelig i forskjellige 
naturlige farger, fra grå til rød. Gulvet, med sine 
skygger, gir et dynamisk, nesten levende  
utseende. Her kan du få et spesialdesignet gulv 
ingen har maken til, med utseende og farger nett-
opp for deg. Samtidig får du et gulv som er raskt å 
installere, har høy slitasjemotstand og enkelt  
vedlikehold. Gulvet er ergonomisk og godt å gå på.

Weber Designgulv er vårt antagelig aller mest  
spennende gulvkonsept. 

OPPBYGGING :
1. Overflatebehandling
2. 8 – 15 mm Weber.floor 4650 Design Colour
3. Weber.floor 4716 Primer
4. Basesjikt (avhengig av underlag)

FAKTA :
• Belastningsklasse Kategori D1 & D2 – NS-EN 1991-1-1
• Tverrgående strekkfasthet: 3,0 N/mm2  (MPa)
• Trykkfasthet: 32,5 N/mm2  (MPa)
• Byggehøyde: fra 8 mm

Weber Gulvavretting
Klinkekuletesten er enkel: I tørre rom skal en klinkekule ligge i 
ro der du legger den ned. I våte rom skal den rulle mot sluket. 
Alt annet er feil.

Weber Designgulv
Her får du en ferdig gulvoverflate med store design- 
og fargemuligheter. Rask installasjon, lang holdbarhet 
og enkelt vedlikehold.

Hele Weber.floor ideen startet med behovet for gulv 
som var 100% rette og plane. Og selv om vi etter-
hvert har utviklet en rekke funksjonsgulv, er den 
tradisjonelle gulvavrettingen fortsatt blant de mest 
etterspurte løsningene våre. 
 
Vi har gulvavrettingsprodukter og -løsninger for alle 
typer underlag og alle typer belegg

OPPBYGGING :
1. Overgulv 
2. 5-40 mm Weber.floor 110 Fine gulvavretting
3. Weber.floor 4716 Primer
4. Underlag / etasjeskiller

FAKTA :
• Belastningsklasse Kategori D1 & D2 – NS-EN 1991-1-1
• Tverrgående strekkfasthet: 1,5 N/mm2  (MPa)
• Trykkfasthet: 25 N/mm2  (MPa)
• Byggehøyde: fra 5 mm
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Sertifisert Weber Gulventreprenør
Med rett til å legge gulv.

Maskiner og utstyr
I tillegg til gulvproduktene tilbyr vi også et utvalg av 
maskiner, verktøy og tilbehør som er designet spesielt  
for å gjøre jobben raskere, enklere og mer ergonomisk. 

Når vi tilbyr skreddersydde løsninger, er det selv- 
følgelig én ting som er viktigere enn alt annet – og 
det er utførelse. Gulvene skal alltid leveres i den 
eksakte kvaliteten som er avtalt når det gjelder  
funksjon, styrke, holdbarhet, overflate, farge og 
annet. Det er derfor vi anbefaler våre konsepter 
utført av Sertifiserte Weber Gulventreprenører.  
For å bli sertifisert, kreves det både teoretisk og 
praktisk spesialopplæring i produkter, systemer og 
konsepter. For deg som kunde betyr det at du får en 
kvalitetssikret gulvløsning som er utført i henhold til 
Webers leggeanvisninger.

Våre Sertifiserte Weber Gulventreprenører 
utfører følgende:
•  Kommersielle gulv. Det vil si avretting av nye gulv 

og komplette løsninger for rehab i alle lokaler som 
f.eks. kontorer, butikker, boliger, offentlige lokaler 
etc.

•  Industrigulv. Gjelder slitesterke gulv i lager og 
industri med krav til absolutt plan overflate og høy 
slitasjeevne.

•  Funksjonsgulv. Dette er gulvkonsepter som skal 
tilpasses konkrete behov – som f.eks. lydgulv, 
designgulv, komfortgulv etc.

•  Marine gulv. Gulvløsninger for skip og olje- 
plattformer. Klassifisert av Det Norske Veritas.

Kontroll i alle bauger og kanter
Alle etapper i gulvleggingen er av avgjørende  
betydning for det endelige resultatet. Derfor har  
vi innført en kvalitetssikringsprosedyre som  
skal følges av Weber og våre Sertifiserte Weber 
Gulventreprenører. Kontrollen består av:
•  Inngående råvarekontroll på produksjonsstedet
•  Produksjonskontroll av ferdigvarer ihht. ISO 9001 

og ISO 14001.
•  Egenskapskontroll av det ferdige produktet
•  Mottakskontroll hos Sertifiserte Weber Gulv- 

entreprenører
•  Løpende egenkontroll under selve utleggingen
•  Etterkontroll av ferdig gulv

 

SERT I F I SERT
GULVENTREPRENØR

 
     

Weber Gulvslipemaskin 833
En smidig fleksibel slipemaskin med et komplett 
sortiment av tilbehør for de fleste underlag som 
skal slipes. I standardutstyret inngår håndtak, 
motordel og to verktøysskiver.  
Finnes i 1- og 3-fas versjon.
Vekt: 43 kg
Omdreining: 117 Rpm
 

Nivelleringsinstrument
Digital nivåmåler til å nivellere gulv som skal 
avrettes.
Gulvmarkør i plast som etter nivellering klippes 
av i riktig høyde med avklipperverktøy.
 

       

Weber blandepumpe 860
Automatisk blandepumpe for gulvsparkel,  
spesielt utviklet for legging i størrelser  opptil 
250 m2. Blandepumpen er lett å transportere og 
kan demonteres med enkle håndgrep. Leveres 
med 40 m pumpeslange på trommel, løfte- 
håndtak, støvhette, enkelt demonterbart  
kontrollpanel, fjernkontroll mm.  
Blandepumpen finnes i 1- og 3-fas versjon.
Vekt: 120 kg
Mål LxBxH: 1700x480x1100 mm
Maks pumpekapasitet: 25 l/ min
Omdreining: 270 Rpm
Maks pumpehøyde: 15 m
 

  

Avtrekksmåler
Brukes for å kontrollere overflatefasthet på  
Webers avrettingsmasser og vedheft til  
underlag. Se også Webers manual for felttest  
av underlag og avrettingsmasser.

Rettholt og kile
Anvendes i 
forbindelse med 
etterkontroll av 
gulvets planhet.
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Produktoversikt
Oversikt over Weber.floor produktene og hvilke produkter som brukes til hva.

Produkt Bruksområde Underlag Egenskaper Forbruk

GULVAVRETTINGSPRODUKTER
Weber.floor 110 Fine

NY! Erstatter 
Weber.floor 4150

Avretting av nye og gamle 
betongunderlag i boliger, kontorer, 
næringsbygg og offentlige lokaler
Kan legges for hånd, med 
blandepumpe eller pumpebil

Betong, 
hulldekkeelementer, 
lettbetong, flis/
klinker, Leca 
Byggeplank

Pumpbar, selvutjevnende, 
normaltørkende
Sjikttykkelse 4-40 mm, 6-15 
mm på lettbetong
Beleggbar etter 1-4 uker

1,7 kg/m2/mm

Weber.floor 120 Reno

NY! Erstatter 
Weber.floor 4320

Avretting og rehabilitering av 
betongunderlag og andre faste 
underlag, til oppbygging av 
lydgulv og flytende konstruksjoner
Til bruk i boliger, kontorer, 
næringsbygg og offentlige lokaler
Kan legges for hånd, med 
blandepumpe eller pumpebil

Betong, 
gulvgipsplater, 
treunderlag, 
lettbetong, flis/ 
klinker, homogen 
PVC, flytende 
gulvkonstruksjoner

Pumpbar, selvutjevnende, 
fiberforsterket, 
selvuttørkende.
Sjikttykkelse 4-50 mm, 
min. 25 mm på flytende 
konstruksjoner. Beleggbar 
etter 1-3 døgn

1,75 kg/m2/mm

Weber.floor 130 Core

NY! Erstatter 
Weber.floor 4360

Avretting av betongunderlag 
og til flytende konstruksjoner, 
til bruk i tykkere sjikt, i våtrom, 
boliger, kontorer, næringsbygg og 
offentlige lokaler
Kan legges for hånd, med 
blandepumpe eller pumpebil

Betong, 
hulldekkeelementer, 
lettbetong, flis/ 
klinker, treunderlag, 
gulvgipsplater, 
homogen 
PVC, flytende 
gulvkonstruksjoner

Pumpbar, selvutjevnende, 
selvuttørkende.
Sjikttykkelse 10-100 mm.
Beleggbar etter 2-7 døgn
10-30mm = 2 døgn
30-50mm = 3 døgn
50-80mm = 5 døgn
80-100mm = 7 døgn

1,8 kg/m2/mm

Weber.floor 140 Nova

NY! Erstatter 
Weber.floor 4310

Avretting og rehabilitering av 
betongunderlag og andre faste 
underlag, til oppbygging av 
lydgulv og flytende konstruksjoner
Til bruk i boliger, kontorer, 
næringsbygg og offentlige lokaler
Kan legges for hånd, med 
blandepumpe eller pumpebil

Betong, hulldekke- 
elementer, 
lettbetong, flis/ 
klinker, Leca 
Byggeplank, 
treunderlag, 
gulvgipsplater, 
flytende 
gulvkonstruksjoner.

Pumpbar, selvutjevnende, 
fiberforsterket, 
normaltørkende.
Sjikttykkelse 5-60 mm.
Beleggbar etter 1-9 
uker (avhengig av 
uttørkingsforhold).

1,7 kg/m2/mm

Weber Gulvavretting 
Normal

   

Avretting og rehabilitering av 
betongunderlag og andre faste 
underlag, til oppbygging av 
flytende konstruksjoner i boliger
Kan legges for hånd, evt. med 
blandepumpe

Betongunderlag, 
lettbetong, flis/ 
klinker, Leca 
Byggeplank, 
treunderlag, 
gulvgipsplater, 
flytende 
gulvkonstruksjoner

Pumpbar, selvutjevnende, 
fiberforsterket, 
normaltørkende
Sjikttykkelse 5-50 mm
Beleggbar etter 1-5 uker

1,7 kg/m2/mm

Weber Gulvavretting 
Hurtig

Avretting og rehabilitering av 
betongunderlag og andre faste 
underlag, til oppbygging av 
flytende konstruksjoner i boliger
Kan legges for hånd, evt. med 
blandepumpe

Betongunderlag, 
lettbetong, flis/ 
klinker, Leca 
Byggeplank, 
treunderlag, 
gulvgipsplater, 
flytende 
gulvkonstruksjoner

Pumpbar, selvutjevnende, 
fiberforsterket, 
selvuttørkende
Sjikttykkelse 5-50 mm
Beleggbar etter 1-5 døgn

1,85 kg/m2/mm

Weber Gulvavretting 
Ute

NY! 

Avretting og rehabilitering av 
betongunderlag og andre faste 
underlag utendørs 
Kan legges for hånd, evt. med 
blandepumpe

Betongunderlag ute 
og inne til flytende 
konstruksjoner med 
armering

Pumpbar finbetong, 
fiberforsterket
Ferdig slitesjikt

2,05 kg/m2/mm

HÅNDVERKSPRODUKTER
Weber Støpemørtel 
Bad

Mørtel til støping av badegulv med 
bunnmembran og toppmembran
God varmeledningsevne

Betongunderlag
På bunnmembran
Flytende 
konstruksjoner 
armeres

Sjikttykkelser med  
heft: 2-6 cm 
Sjikttykkelser flytende 
konstruksjoner: 4-10 cm

1,6-2,0 kg/
m2/mm 
avhengig av 
komprimering

Weber.floor 4031 
SuperFlow

For finsparkling av betongunderlag 
og andre faste underlag i bolig, 
kontor, næringsbygg og offentlige 
lokaler
Kan legges for hånd eller med 
blandepumpe

Betong, lettbetong, 
flis/ klinker, 
treunderlag, 
gulvgipsplater, 
homogen PVC 

Legges i tynne sjikt, 
selvutjevnende, gir 
ekstremt plan overflate
Sjikttykkelse 0-5 mm
Beleggbar etter ca. 1 
døgn

1,55 kg/m2/mm

Weber.floor 4032 
SuperFlow Rapid

For finsparkling av betongunderlag 
og andre faste underlag i boliger, 
kontorer, næringsbygg og 
offentlige lokaler
Kan legges for hånd eller med 
blandepumpe

Betong, lettbetong, 
flis/ klinker, 
treunderlag, 
gulvgipsplater, 
homogen PVC, 
rustfritt stål/ jern

Legges i tynne sjikt, 
selvutjevnende, 
selvuttørkende, gir 
ekstremt plan overflate 
Sjikttykkelse 0-10 mm
Beleggbar etter ca. 8 
timer

1,7 kg/ m2/mm

Weber.floor 4033 
SuperFlow Fibre

For finsparkling av betongunderlag 
og andre faste underlag i boliger, 
kontorer, næringsbygg og 
offentlige lokaler.
Kan legges for hånd eller med 
blandepumpe

Betong, svak 
betong, flis/ klinker, 
treunderlag, 
gulvgipsplater

Legges i tynne sjikt, 
selvutjevnende, 
fiberforsterket, gir 
ekstremt plan overflate
Sjikttykkelse 0-10 mm
Beleggbar etter ca. 1 
døgn

1,5 kg/m2/mm

Weber.floor 4040 
Combi Rapid

Fallbygging og finsparkling 
på betongunderlag og andre 
faste underlag i våtrom, boliger, 
kontorer, næringsbygg og 
offentlige lokaler
For håndlegging

Betong, lettbetong, 
flis/klinker, 
treunderlag, 
gulvgipsplater, 
homogen PVC, 
rustfritt stål/jern

Selvuttørkende, to 
produkter i ett
Sjikttykkelse 0-50 mm
Beleggbar etter 2-8 timer 

1,55 kg/m2/mm

Weber.floor 4042 Fine 
Rapid

For finsparkling av betongunderlag 
og andre faste underlag i boliger, 
kontorer, næringsbygg og 
offentlige lokaler
Til større reparasjoner og flekking 
før belegging.
For håndlegging

Betong, lettbetong, 
flis/klinker, 
treunderlag, 
gulvgipsplater

Legges i tynne sjikt, 
selvuttørkende
Sjikttykkelse 0-5 mm
Beleggbar etter 3-24 timer

1,6 kg/m2/mm

Weber.floor 4045 
Slope Rapid

Fallbygging og finsparkling 
på betongunderlag og 
sementbaserte underlag i boliger, 
kontorer, næringsbygg og 
offentlige lokaler
For håndlegging

Betong, murverk, 
flis/klinker

Rask settetid, to produkter 
i ett
Sjikttykkelse 0-50 mm
Beleggbar etter
2-24 timer

1,6 kg/m2/mm

INDUSTRI- OG DESIGNGULV
Weber.floor 4600 
IndustryBase

Avretting av underlag før legging 
av Weber.floor 4610, 4630 og 4655, 
til bruk i lager- og industrilokaler
Kan legges for hånd, med 
blandepumpe eller pumpebil

Betong, 
sementbaserte 
underlag, flis/klinker

Pumpbar, fiberforsterket, 
høy fasthet
Sjikttykkelse 4-50 mm
Beleggbar etter 1-5 døgn

1,7 kg/m2/mm

Weber.floor 4602 
IndustryBase Extra

Avretting av underlag før legging 
av Weber.floor 4610, 4630 og 4655, 
til bruk i lager- og industrilokaler
Kan legges for hånd, med 
blandepumpe eller pumpebil

Betong, 
sementbaserte 
underlag, flis/klinker

Pumpbar, fiberforsterket, 
høy fasthet
Sjikttykkelse 5-30 mm
Beleggbar etter 1-3 døgn

1,7 kg/m2/mm

Weber.floor 4610 
IndustryTop

Avretting av betongunderlag med 
høye krav til planhet for middels 
til høy belastning til bruk i lager-, 
høyreollager og industrilokaler
Kan legges for hånd, med 
blandepumpe eller pumpebil

Holdfast betong, 
Weber.floor 4600 og 
4602

Pumpbar, selvutjevnende, 
høy fasthet
Sjikttykkelse 4-15 mm
Ferdig slitesjikt

1,7 kg/m2/mm

Produkt Bruksområde Underlag Egenskaper Forbruk
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Weber.floor 4630 
IndustryLit

Avretting av betongunderlag med 
hard, intensiv belastning
i lager- og industrilokaler
Kan legges for hånd, med 
blandepumpe eller pumpebil

Holdfast betong, 
Weber.floor 4600 og 
4602

Pumpbar, selvutjevnende, 
høy fasthet
Sjikttykkelse 5-15 mm
Ferdig slitesjikt

1,9 kg/m2/mm

Weber.floor 4655 
IndustryFlow Rapid

Avretting av betongunderlag som 
underlag for herdeplastsystemer til 
bruk i butikker, varehus, offentlige 
lokaler og industrilokaler
Kan legges for hånd, med 
blandepumpe eller pumpebil

Betong, andre faste 
underlag, Weber.
floor 4600 og 4602

Pumpbar, selvutjevnende, 
selvuttørkende
Sjikttykkelse 4-30 mm
Beleggbar etter 1-3 døgn

1,6 kg/m2/mm

Weber.floor 4650 
Design Colour

Avretting av betongunderlag 
og sementbaserte underlag for 
dekorative gulv i butikker, kontorer, 
varehus og offentlige lokaler
Kan legges for hånd eller med 
blandepumpe

Holdfast betong, 
andre faste 
sementbaserte 
underlag, Weber.
floor 4600 og 4602, 
flis/klinker

Pumpbar, selvutjevnende, 
gjennomfarget
Naturlig levende overflate
Sjikttykkelse 4-15 mm
Beleggbar etter 1-3 døgn

1,7 kg/m2/mm

Weber.floor 4635 
Design Grinded 
Stone

Avretting av betongunderlag med 
hard, intensiv belastning
i lager- og industrilokaler
Kan legges for hånd eller med 
blandepumpe

Holdfast betong 
og andre 
sementbaserte 
underlag

Pumpbar
Slipes til frigjøring av tilslag
Sjikttykkelse 10-20mm

1,9 kg/m2/mm

WEBER GULVAVRETTING UTENDØRS
Weber Betongflyt Avretting og støping ute og inne

Kan legges med pumpebil
Betongunderlag 
og flytende 
konstruksjoner som 
armeres

Pumpbar finbetong
Fiberarmert
Ferdig slitesjikt
Sjikttykkelse 10-50mm

2,05 kg/m2/mm

PRIMERE OG OVERFLATEBEHANDLING
Weber.floor 4716 
Primer

Forbehandling av alle typer 
underlag som skal avrettes og 
sparkles. 
Påføres med kost, rulle eller 
primerpumpe

Alle underlag som 
skal avrettes og 
sparkles

Øker vedheften, 
diffusjonsåpen.
Beleggbar etter 15 min. - 
4 timer

1 liter rekker til:
Betonggulv 
(1:3) 10 m2

Flis/klinker (1:1) 
+ pulver 7 m2

Treunderlag/ 
linoleum (5:1) 
5 m2

Weber.prim 803 Forbehandling av vanskelige, 
glatte, tette og ikke-sugende 
underlag
Påføres med rulle eller kost

Flis/klinker, malte 
flater, anhydritt, 
terrazzo

1-komponent, 
hurtigtørkende 
spesialprimer
Gir god vedheft til 
mineralske, keramiske og 
organiske underlag
Påføres i ett strøk

Ca. 100 g/m2

Weber.floor Protect 
PU-lakk

Beskyttende toppsjikt for 
designgulv

Weber.floor 4650, 
4635, 4610 og 4655

2-komponent 
hurtigherdende toppsjikt
Beskytter overflaten mot 
forurensninger

Weber.floor 4720 
Vannglass

Poretettende smussavviser  til 
avrettingsmasser
Lett å påføre

Weber.floor 4650, 
4635, 4610, 4630 og 
4655

1-komponent, tetter 
porene i avrettingsmassen 
og beskytter mot smuss
Øker overflatefastheten

0,10-0,15 liter/
m2

Produkt Bruksområde Underlag Egenskaper Forbruk Her får du hjelp til å velge riktig løsning
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Benyttes på følgende underlag

Betong

Betongelementer

Leca Byggeplank

Gamle avrettingsmasser

Flis og klinker

Tre og treunderlag

Limrester, belegg

Gulvgips

Flytende konstruksjoner

Som underlag for følgende belegg

PVC, linoleum

Tepper, teppefliser

Flis og klinker

Gulvmaling

Flytende parkett

Limt parkett

Designgulv

Ingen belegg

 Det perfekte valg        Fungerer      Fungerer ikke      Kontakt Weber
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NYHET! 
Hurtig og enkel avretting 
av garasjegulv, terrasser 
og andre utegulv.

Weber Gulvavretting Ute er løsningen når utegulvet skal avrettes. Den kommer i  

sekker på 20 kg, er frostsikker, og ideell for terrassen, garasjegulvet og andre små- 

prosjekter. Den herder på et halvt døgn etter utlegging, etter et døgn tåler den lett  

belastning, og etter en uke kan du parkere bilen på den. Weber Gulvavretting Ute 

trenger ingen overflatebehandling, men kan om ønskelig impregneres, males eller 

flislegges.

Weber Betongflyt er en fiberforsterket flytende finbetong med de samme gode  

egenskapene som Weber Gulvavretting Ute. Den leveres med pumpebil og er det 

naturlige valget når det handler om større gulvflater.
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Saint-Gobain Byggevarer AS
Brobekkveien 84
Postboks 216 Alnabru
0614 Oslo
Tel. 22 88 77 00
e-post: info@weber-norge.no
www.weber-norge.no
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VI STØTTER  
SKIJENTENE 

SERT I F I SERT
GULVENTREPRENØR

Hemmeligheten 
ligger i detaljene.
Alt henger sammen. Alle de små tingene, de små 
valgene vi gjør hver dag. De som hver for seg kanskje 
ikke ser så viktige ut. Men som til sammen er med 
på å avgjøre resultatet.


