Drømmer du om en
ny flot facade?

Facade

Hvordan undgår du:
• Høje varmeudgifter?
• Kolde og fugtige ydervægge – måske skimmelsvamp?
• Afskallet puds og maling – måske revner i ydermuren?

Så skal du give dit
hus en ny lun overfrakke med Webers
facadesystem. Så kan du nemlig:
• Få en lavere varmeregning (NRGi har beregnet, at der
på et ganske almindeligt parcelhus på 130 m2 kan
spares mellem 4.000–6.000 kr. om året)
• Få et bedre indeklima, fordi den lunere væg fjerner
mulighederne for udvikling af skimmelsvamp
• Få et varmt hus om vinteren - og et køligt om sommeren
• Få en flot ny facade, som er nem at vedligeholde

Hvad er Weber-facadesystem?

Weber-facadesystem er isolerende og egner sig til både renovering
og nybyggeri. Systemet er gennemtestet og kaldes Serpomin EF
– og er en perfekt tilpasset overfrakke til dit hus.

Hurtig og smertefri løsning

Hvis du vælger Serpomin EF, får du få gener under udførelsen - og
en isoleret og pudset facade i en fart, fordi:

• Alt arbejde udføres fra ydersiden af huset – undgå
byggerod indenfor
• Der intet besvær er med at flytte el- og varmeinstallationer

Hvis du vil i gang med
din facade
Lad os sammen finde en
håndværker i dit nærområde, der kan give dig
en attraktiv pris på en ny
flot facade - og samtidig
bringe dit hus op i en
bedre energiklasse, så du
kan spare penge.

Serpomin EF - Webers facadesystem

Forhandler

Alle produkter, der indgår i systemet, er diffusionsåbne. De afsluttende overfladebehandlinger er vandafvisende og er under normale
vejrforhold modstandsdygtige over for angreb
af svampe, alger og mos.

•
•

Mineraluld i tykkelser fra 20-300 mm
Fastholdes med klæber og dybler
8 mm armeringspuds af fiberforstærket
Serpo 261 EF med ilagt glasfibernet
Serpo 397 EF
Tilpasset tilbehør
Slutpuds med weber.pas 461 silikatpuds,
weber.pas 481 silikone harpiks puds eller
weber.silikatmaling. Leveres i 41 standardfarver
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