Kældertætning i nybyggeri
PERFEKTE LØSNINGER – TIL MINDSTE DETALJE
Til udvendig tætning af kældervægge, gulvplader, fundamenter og dæk til parkeringskældre.

Anvendelsesområde
Til udvendig tætning af kældervægge,
gulvplader, fundamenter og dæk til parkeringskældre.
Tætningen kan desuden anvendes under
slidlag som mellemlægsmembran i
vådrum og på altaner og terrasser uden
underliggende beboelse.
Endvidere er produktet velegnet til klæbning af hårdskumplader af polystyrol.

Produktegenskaber

Arbejdstrin
• Forberedelse af underlaget, afrunding af fundamentkanterne.
• Priming med weber.tec 901 fortyndet med vand i forholdet 1:10.
• Skrabespartling med weber.tec
Superflex 10.
• Første tætningslag inkl. Glasvæv
nr. 2, afhængigt af belastning.
• Andet tætningslag bestående af
weber.tec Superflex 10.

• Opløsningmiddelfrit og dermed
mijøvenligt.

• Hulkehl udføres med weber.tec
Superflex 10.

• Højfleksibelt, revneoverbyggende.

• Udvendigt hjørne udføres med
egnet murske.

• Stor tørstofrest, ca. 90 %.
• 1,1 mm frisk lagtykkelse giver et
tørlag på ca. 1 mm.
• Velegnet til alle mineralske underlag, pudslag ikke nødvendigt på
murværk.

• Som afslutning anbefales brug af
isoleringsplade mod underlaget for
at beskytte mod skader fra sten og
skærver i den påfyldte jord.
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Priming med weber.tec 901 fortyndet med vand i forholdet 1:10.
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Skrabespartling med weber.tec
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Første tætningslag inkl. Glasvæv nr.
2, afhængigt af belastning.
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Andet tætningslag bestående af
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Hulkehl udføres med weber.tec
Superflex 10.
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Udvendigt hjørne udføres med
egnet murske.
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Som afslutning anbefales brug af
isoleringsplade mod underlaget for
at beskytte mod skader fra sten og
skærver i den påfyldte jord.

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 SaintGobain Weber A/S’ ansvarsområde. Der
henvises i øvrigt til Saint-Gobain Weber A/S’
almindelige salgs- og leveringsbetingelser,
herunder særligt pkt. 7.4.

www.weber.dk
Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV
Tlf.: +45 24 24 00 00
E-mail: weber@weber.dk

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

