Fugttætning af altan/balkon
Det er vigtigt at vedligeholde sin altan/balkon, da fritlagt
jernarmering ruster og gør altanen/balkonen usikker at færdes på.

Forudsætning
Underlag skal være jævnt, bæredygtigt
og tørt. Underkonstruktion skal være
udført i henhold til gældende krav og
anvisning med hensyn til isolering, vanddampgennemgang m.v.
Grunding
Stærkt sugende underlag primes med
weber.prim 801. Egnet underlag er
beton-, slidlags- og murværksflader med
finporede overflader.
Grovporede underlag, f.eks. letbeton,
lukkes med en skrabespartling med
weber.tec superflex D 2.
Produktet må ikke påføres frosne underlag eller anvendes ved frosttemperaturer
eller underlagstemperaturer under + 3 ºC
og over + 30 ºC.
Der bør ikke arbejdes i direkte sol. Det
våde tætningslag skal beskyttes i fire
timer mod frost og regn.

Tætning
weber.tec superflex D 2 blandes efter
anvisning og påføres i 2-3 arbejdsgange
fuldt dækkende med et forbrug på 1,25
kg/m² pr. mm lagtykkelse.
Til tætning af hjørner og overgange ilægges weber.tec 828 DB 75 tætningsbånd, som trykkes i den våde membran
og svummes yderligere over. Gennemføringer og gulvafløb armeres ligeledes
med weber. 828 DB 75 tætningsbånd.
Klæbning af keramiske fliser
Til klæbning af keramisk belægning
anvendes weber universal fliseklæb.
Der arbejdes efter ”buttering/floatingmetoden”, d.v.s. fliseklæb på bagsiden
af fliser og på underlag, således at der
opnås 100 % dækning. Alternativt kan
weber.tec superflex D 2 beskyttes med
en belægning af træfliser.

Fugning
Til fugning anvendes weber.color
universal i fugebredde 1-8 mm. Denne
påføres med epoxyfugebræt, således at
fuger bliver helt fyldte. Hjørne-, tilslutnings- og bevægelsesfuger fuges med
weber.color silikon.
Der må påregnes en minimum lagtykkelse for weber.tec superflex D 2 på 2 mm,
hvilket giver et forbrug på ca. 2,5 kg/m².

Udførelse i øvrigt iht. Webers produktblade,
se www.weber.dk. For god ordens skyld gøres
opmærksom på, at Saint-Gobain Weber A/S
ikke påtager sig ansvaret for projektering eller
udførelse, da dette er uden for Saint-Gobain
Weber A/S’ ansvarsområde. Der henvises i
øvrigt til Saint-Gobain Weber A/S’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder
særligt pkt. 7.4.
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Weber er del af Saint-Gobain, som er en af verdens største
industrikoncerner inden for byggeprodukter. Weber producerer og markedsfører et omfattende sortiment af mineralsk baserede
byggematerialer og -systemer.
Alle vores produkter er af høj kvalitet og fremstillet af naturlige
råstoffer, som belaster miljøet mindst muligt.
Vil du vide mere om Weber, så tjek www.weber.dk

