Prosjekteringsperm

for Leca og fiberpuss

MONTERINGSANVISNING

LECA ISOBLOKK
30 OG 35 CM

Leca Isoblokk gir meget god varmeisolasjon og er robust, brannsikker
og vedlikeholdsvennlig

Murhus med Leca Isoblokk holder
en jevn innendørstemperatur og
har et sunt og godt innemiljø.

LECA ISOBLOKK
30 0G 35 CM
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Monteringsanvisningen for Leca Isoblokk er laget for
å forenkle utførelsen av murverk med Leca Isoblokk.
Anvisningen er utformet for å være enkel å bruke og er
derfor relativt kort med mye bilder. Ytterligere detaljer og
beregningsunderlag finnes på www.leca.no
Prosjektering skal være utført av ansvarlig prosjekterende.

Enkel utførelse
Robust og varig

Lav vekt
Fuktsikker
Brannsikker
Vedlikeholdsvennlig
Optimal varmeisolasjon
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Leca Lettklinker er brent
ekspandert leire, et helt
uorganisk og naturlig
materiale.

EN HELT NY
LECA
ISOBLOKK

Materialet avgir ingen
helsefarlige emisjoner.
Dette gir et godt inneklima,
ikke minst for små barn og
allergikere.

Med den nye Isoblokken har vi funnet opp murhuset på
nytt. Aldri har det vært lettere å bygge i mur. Aldri har
du kunnet bygge en fullisolert yttervegg så hurtig, så
lett og så nøyaktig. Den nye Isoblokken har så mange
banebrytende kvaliteter at vi nærmest har funnet opp
murhuset på nytt. Murhus 2.0 med andre ord.
1.
		
		
		
		
		

Med vår nye Isoblokk har vi forenklet jobben 		
radikalt gjennom en rekke nyvinninger som
sparer deg for tid og penger: Vi fjerner laftestrimmelen. Den nye Isoblokken er utformet slik
at isolasjon tilnærmet møter isolasjon. Laftestrimmelen
i hvert skift er historie.

2. Vi gjør fugene smalere. Egne spor til armering
		 halverer fugehøyden. Det betyr mindre forbruk av
		 mørtel og hurtigere utlegging.
3. Ny armering på rull. Vår nyutviklede løsning for
		 fugearmering skal bare rulles ut. Mye enklere og
		 mye hurtigere.
4. En ny mørtelkasse gjør utleggingen enda enklere,
		 rensligere og hurtigere.
5. Not og fjær (Leca Lock) gjør at blokken smetter på
		 plass i korrekt posisjon og trenger minimalt med
		 justering i skiftet.
6. Lavere vekt. Vår banebrytende LSX-teknologi har
		 gjort blokken 30 % lettere. Det betyr flere hundre
		 kilo spart for ryggen hver eneste dag.
7.
		
		
		
		

Færre elementer. Vi har utviklet en helt ny
Multicut-blokk som kombinerer endeblokk pluss
utvendig og innvendig hjørne i én og samme blokk.
Det gjør planlegging og håndtering på byggeplass
uendelig mye enklere.

8. For vegger under terreng benyttes de samme blokkene,
		 men må mures på tradisjonell måte med normal
		 fugehøyde, Leca Sikksakk-armering og laftevatt i fugene.
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1. Produkter

Leca® Isoblokk 30 cm

Leca® Isoblokk 30 cm Multicut

Dimensjon(BxHxL):

300 x 197 x 500 mm

Dimensjon(BxHxL):

300 x 197 x 433 mm

Vekt:

13,0 kg

Vekt:

13,4 kg

Fasthet:

5 Mpa

Fasthet:

5 Mpa

Forbruk:

10 st blokk/m2

Forbruk:

5 stk blokk/lm hjørne

U-verdi blokk:

0,177 W/m2 °C

U-verdi blokk:

0,177 W/m2 °C

Leca® Isoblokk 30 cm Lavblokk 9 cm

Leca® Isoblokk 30 cm Lastblokk

Dimensjon(BxHxL):

300 x 97 x 500 mm

Dimensjon(BxHxL):

300 x 197 x 500

Vekt:

5,9 kg

Vekt:

14,1 kg

Fasthet:

5 Mpa

Fasthet:

5 Mpa

Forbruk:

20 stk blokk/m2

Forbruk:

10 stk blokk/ m2

U-verdi blokk:

0,177 W/ m2°C

Leca® Isoblokk 30 cm U-Blokk

Isobiter til U-Blokk

Dimensjon(BxHxL):

300 x 190 x 250 mm

Dimensjon(BxHxL):

50 x 130 x 500 mm

Vekt:

11,0 kg

Vekt:

Ca. 0,15 kg

Fasthet:

5 Mpa

Forbruk:

2 stk/lm

Forbruk:

4 stk blokk/lm
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Leca® Isoblokk 35 cm

Leca® Isoblokk 35 cm Multicut

Dimensjon(BxHxL):

350 x 197 x 500 mm

Dimensjon(BxHxL):

350 x 197 x 433 mm

Vekt:

13,2 kg

Vekt:

13,5 kg

Fasthet:

5 Mpa

Fasthet:

5 Mpa

Forbruk:

10 stk blokk/m2

Forbruk:

5 stk blokk/lm hjørne

U-verdi blokk:

0,129 W/ m2°C

U-verdi blokk:

0,129 W/ m2°C

Leca® Isoblokk 35 cm Lavblokk 9 cm

Leca® Isoblokk 35 cm Lastblokk

Dimensjon(BxHxL):

350 x 97 x 500 mm

Dimensjon(BxHxL):

350 x 197 x 500

Vekt:

5,9 kg

Vekt:

15,1 kg

Fasthet:

5 Mpa

Fasthet:

5 Mpa

Forbruk:

20 stk blokk/m2

Forbruk:

10 stk blokk/ m2

U-verdi blokk:

0,129 W/ m2 °C

Leca® Isoblokk 35 cm U-Blokk

Isobiter til U-Blokk

Dimensjon(BxHxL):

350 x 190 x 250 mm

Dimensjon(BxHxL):

50 x 130 x 500 mm

Vekt:

12,5 kg

Vekt:

Ca. 0,15 kg

Fasthet:

5 Mpa

Forbruk:

2 stk/lm

Forbruk:

4 stk blokk/lm
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Leca® Isobjelke komplett, BHL = 35x20x180 cm

Leca® Isobjelke komplett, BHL = 35x40x300 cm

Dimensjon(BxHxL):

350 x 197 x 1800 mm

Dimensjon(BxHxL):

350 x 397 x 3000 mm

Vekt:

140 kg

Vekt:

420 kg

Leca® overdekningsbjelke, BHL = 20x25x150 cm

Leca® overdekningsbjelke, BHL = 20x25x300 cm

Dimensjon(BxHxL) pr
bjelkehalvdel:

100 x 250 x 1500 mm

Dimensjon(BxHxL) pr
bjelkehalvdel:

350 x 397 x 3000 mm

Vekt pr bjelkehalvdel:

34 kg

Vekt pr bjelkehalvdel:

67 kg

Leca® Fugearmering 18 mm

Leca® Fugearmering Rustfri 18 mm

Dimensjon(BxHxL):

Dimensjon(BxHxL):

18 x 4 x 4000 mm

18 x 4 x 4000 mm

Leca® Murverksarmering 40

Leca® Murverksarmering 35 rf

Dimensjon(BxHxL):

Dimensjon(BxHxL):

40 x 1,7 x 30 000 mm

35 x 1,7 x 30 000 mm
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Leca® U-blokkarmering
Dimensjon(BxHxL):

Leca® Sikksakk-armering 22,5 cm
144 x 12 x 4000 mm

Dimensjon(BxHxL):

225 x 5 x 3050 mm

Leca® Iso Mørtelkasse 30 cm

Leca® Iso Mørtelkasse 35 cm

Dimensjon(BxHxL):

Dimensjon(BxHxL):

300 x 190 x 500 mm

Laftestrimmel 90 mm for Leca Isoblokk

Weber Murmørtel M5

Dimensjon(BxHxL):

Vekt:

90 x 15 x 18 000 mm

350 x 190 x 450 mm

25 kg / sekk
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2. Generelt
Leca Isoblokk er en blokk med not og fjær og
polyuretanisolasjon mellom to Leca murvanger.
Med tynnfugemuring, tilpasset mørtelkasse
og armering på rull, kan du utføre isolerte
murverkskonstruksjoner av Leca Isoblokk
meget enkelt og effektivt. Blokkene er utformet
med armeringsspor for å kunne benytte
fugearmering eller murverksarmering. Systemet
inneholder også spesielle hjørneblokker for å
få så energieffektive hjørner som mulig. Leca
Isoblokk tynnfugemures med Weber Murmørtel
M5.

På byggeplass
Blokken leveres på pall med plasthette. Pallen
kan løftes direkte fra bil til anvist plass. Denne
bør være hard og plan. Leca Isoblokk er meget
motstandsdyktig mot fukt, frost og andre
praktiske utfordringer som forekommer på
normale byggeplasser. Store mengder nedbør
og snø eller is på blokkene bør allikevel unngås.
Det er minst like viktig å beskytte mørtel
og puss mot nedbør. Det er fordelaktig med
gjennomtenkt håndtering for å få optimal
installasjon og samvirke med andre produkter.
Ta særlig hensyn om værbeskyttelsen er fjernet
fra produktene.

Prosjektering/
dimensjonering
I de fleste tilfeller vil det være behov for
dimensjonering av byggverket ut fra byggets
utforming og opptredende laster. Dette gjelder
spesielt overdekninger over åpninger samt
horisontale og vertikale laster.
Riktig valg av armering i murverket
avhenger av byggets lastforutsetninger. Leca
Murverksarmering benyttes der det kun er
behov for svinn- og fordelingsarmering. Ved
behov for konstruktiv armering skal Leca
Fugearmering 18 mm eller Leca Sikksakkarmering 22,5 cm benyttes. For vegger med
jordtrykk(under bakken) skal det alltid benyttes
Leca Sikksakk-armering i murverk av Leca
Isoblokk 30 og 35 cm.
Tiltakets ansvarlige prosjekterende skal påse
at nødvendig prosjektering og dimensjonering
er ivaretatt. Se for øvrig www.leca.no,
prosjekteringsanvisning, Leca Teknisk Håndbok
og gjeldende lovverk.
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Muring ved lave
temperaturer
Før muringen starter, må du vurdere om det bør
gjøres særskilte tiltak. Muring skal kun skje ved
temperaturer over 5 grader. Om temperaturen
ved enkelte tilfeller etter muring ventes å synke
til under 5 grader kan det være tilstrekkelig
å bruke antifrostmiddel i mørtelen.
Om temperaturen forventes å være lavere i en
lengre periode kreves det også vintertildekking
samt eventuelt oppvarming. Fasthetsutviklingen
på murverket avtar kraftig ved lavere
temperaturer.
Det er derfor viktig for et godt resultat at vintertiltakene opprettholdes ikke bare under selve
muringen, men også en tid efter avsluttet
muring. Fuktigheten har også stor betydning
for herdingen. Ved nedbør eller kraftig vind bør
murverket tildekkes for å oppnå et bra resultat.
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3. Utførelse
Muring
Såleblokker settes ut på byggeklar grunn
i et tynt lag jordfuktig B20 tørrbetong. Sporet
i Såleblokken armeres med Leca U-blokkarmering og støpes ut med B20 tørrbetong.
Armeringsoverlapp ved skjøt skal være minimum
300 mm.

Bilde 1

Begynn med å sette ut byggets hjørner.
I hjørnene benyttes Multicut-blokkene.
Kapp til Multicut-blokken ihht bildene og legg
ut murmørtel med murerskje på såleblokken.

Bilde 2

Multicut-blokken sikrer gjennomgående
isolasjon i hjørnene. Blokken benyttes ved
hjørner og evt ved ender hvis det er behov for
innfesting. I hjørner fjernes enkelt overflødig
blokkdel ved å sage i isolasjonen.

Bilde 3
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Mur noen blokker på hver side av hjørnene for å
stabilisere før montering av hjørnestolper.

Bilde 4

Sett opp hjørnestolper og marker skifthøyde
på 200 mm (210 mm under bakken). Spenn
opp mursnor mellom stolpene for å forenkle
muringen.

Bilde 5

Når alle hjørner er murt og hjørnestolper samt
muresnor er på plass mures resterende blokker
i første skift. Benytt murerskje for å legge ut
mørtel på såleblokk.
Murverket skal alltid armeres over første skift
med Isoblokk. Deretter hvert andre skift hvis ikke
annet er beskrevet. Armeringsoverlapp ved skjøt
skal være minimum 300 mm.
Bilde 6
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I hjørnene armeres murverket som avbildet,
avhengig av valgt armeringstype*.
Bilde 7 -1. Armering i hjørnet med Leca
Murverksarmering («på rull») utføres med
overlapp, tilsvarende murverksarmeringens
bredde.
Bilde 7 -2. Armering i hjørnet med Leca
Fugearmering utføres ved å klippe innerste
armeringstråd og bøye armeringen rundt
hjørnet som avbildet.
Bilde 7-1

Bilde 7-2

For vegger under terreng, med tilbakefylling,
skal det benyttes sikksakk-armering og laftevatt.
Sikksakk armering i hjørner kappes og bøyes slik
illustrasjonen viser. Bilde 8.

Bilde 8

Når første skift er murt og armering lagt ut,
anbefales det å benytte mørtelkasse med
lukkefunksjon til videre muring. Mørtelkassen
sikrer jevn og rask utlegging av mørtel. Normal
fugehøyde er 3 mm (10 mm under bakken).
Plasser mørtelkassen på blokkskiftet og juster
inn åpningsmålet på kassen. Kassen fylles med
murmørtel blandet til en lettflytende konsistens
ihht anbefaling på mørtelsekken. Åpne kassen
ved å skyve håndtaket og dra mørtelkassen
over blokkskiftet slik at du får lagt ut jevne
mørtelstriper på blokkskiftet.

Bilde 9

*Se punkt om prosjektering på side 8.
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Blokkene skal mures i forband for å gi murverket
tilsiktet styrke. Minimum forband er 80 mm for
Isoblokk 30 og 35 cm ihht Eurocode. ½ blokks
forband er å anbefale der det er mulig.

80 mm
Bilde 10

For å redusere risikoen for ”hjørneriss” ved
åpninger i murverket skal det armeres under
siste skift i åpninger.

Bilde 11

Mot åpne ender, dører og vinduer kan det
benyttes Leca Isoblokk Multicut eller Lastblokker.
Bruk av Multicut eller Lastblokk ved lysåpning
kan forenkle innfesting av dører og vinduer.
Lastblokk brukes også for å øke bæreevnen ved
opplegg for bjelke over åpning.

Bilde 12
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Overdekninger med bjelke*
I murverk med Leca Isoblokk 35 cm benyttes Leca
Isobjelke komplett. Leca Isobjelke komplett med
1,8 m lengde er tilpasset lysåpninger inntil 1,5 m.
Minimum oppleggslengde er 150 mm på hver
side. Bjelken mures fast med murmørtel. Denne
bjelken kan også benyttes til Leca Isoblokk 30 cm
ved å tilpasse EPS-isolasjonens tykkelse.
Bilde 13

I murverk med Leca Isoblokk 35 cm med
lysåpninger mellom 1,5 og 2,5 m benyttes Leca
Isobjelke komplett med 3 m lengde. Minimum
oppleggslengde er 250 mm på hver side. Bjelken
mures fast med murmørtel. Bjelkens høyde
tilsvarer 2 skifthøyder med blokk.
Isobjelke Komplett med 3 m lengde må løftes
med kran.
Bilde 14

Lysåpninger i muren av Leca Isoblokk 30 cm
kan løses med Leca Overdekningsbjelke. Disse
overdekningsbjelkene er tilpasset skifthøyde
på 26 cm, og krever derfor tilpasning.
Bjelkehalvdelene mures på plass, isoleres og
støpes ut med B20 Tørrbetong.

Bilde 15

*Se punkt om prosjektering på side 8.
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Overdekninger med U-blokk*
Leca Isoblokk 30 og 35 cm U-blokk kan også
benyttes til overdekning. Blokkene stables
tørt oppå midlertidig understøttelse. Deretter
plasseres isolasjonsbitene i U-blokkene på
kald side. Blokkene armeres med 4 stk 10 mm
armeringsjern og støpes ut med B20 Tørrbetong.

Bilde 16-1

Bilde 16-2

*Se punkt om prosjektering på side 8.
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Murkrone
Ved jevnt fordelte laster kan Leca Isoblokk 30 og
35 cm benyttes som murkrone. Armeringssporet
i blokken armeres med Leca Fugearmering
18 mm eller Leca Murverksarmering 40 og fylles
med Murmørtel M5 eller B20 Tørrbetong.

Bilde 17

Leca Isoblokk 30 og 35 cm U-blokk kan
benyttes som murkrone dersom det er behov
for ytterligere lastfordeling eller pga. andre
konstruktive behov. Blokkene mures på
underliggende blokkskift. Deretter plasseres
isolasjonsbitene på kald side. Blokkene armeres
med 2 stk 10 mm armeringsjern og støpes ut
med B20 Tørrbetong.
Bilde 18-1

Bilde 18-2
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Muring av sokkel/kjeller
Ved muring av Leca Isoblokk 30 og 35 cm
som kjeller/ sokkel (vegger med jordtrykk),
skal det benyttes Leca Sikksakk-armering og
Laftestrimmel. Skifthøyden ved bruk av Sikksakkarmering og Laftestrimmel blir ca 21 cm.
Blokkhøyde + 10 mm mørtelfuge.
Se for øvrig gjeldende tabell for tilbakefylling på
www.leca.no.
Bilde 19

Puss og overflatebehandling
Weber har et omfattende utvalg av egnede
produkter, og er spesialister på nettopp puss på
Leca. Se Webers nettside www.weber-norge.no
for valg av produkt og løsning.
Tabellen under viser anbefalte løsninger for de
forskjellige bygningsdeler. Over bakken har du
som du ser flere forskjellige alternativer.
Alle alternativene har imidlertid akkurat det
samme utvalg i farger.

GRUNNBEHANDLING

SLUTTBEHANDLING

Over bakken

Weber Fiberpuss System

Alt. 1: Silikonharpiksmaling
Alt. 2: Silikonharpikspuss
Alt. 3: Silikatmaling
Alt. 4: Silikatpuss
Alt. 5: Weber.min 209 Rivpuss

Sokkel

Weber.base 260 Sokkelpuss

Under bakken

Weber Slemmemørtel
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Forbrukstabell
Blokk

M5
[kg]

Yttervegg over
bakken

10

11,3

Yttervegg under
bakken

9,6

23

PRODUKT

Leca Isoblokk
35 og 30 cm

Leca Isoblokk Multicut

FugeSikksakkLaftearmering armering (1) strimmel
[m)
[m]
[m]
2
Forbruk pr m vegg
5,3(2)

PRODUKT

B20
(kg)

Antall
m² pr
pall

3
2,8

5 blokker pr lm hjørne

Blokk

Antall
stk pr
pall

Armering (3) [m]

(10 mm armeringsjern)

Forbruk pr lm

5,2

30

3,13

30

Antall stk pr
pall
Antall
m² pr pall

Leca Isoblokk 35 cm U-Blokk

4

24

2,1

36

1,8

Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk

4

22

2,1

48

2,4

(1) Leca Sikksakkarmering brukes under bakken for Isoblokk 30 og 35 cm.
(2) Alternativt Leca Murverksarmering 40/35RF dersom det kun er behov for svinnarmering.
(3) Gjelder for murkrone. Se dimensjoneringstabell for mengde til overdekning.
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Leca Blokker med isolasjon – generell informasjon:
RÅMATERIALER
Leca blokker fremstilles av Leca Lettklinker, sement, mikrosilika, sand og vann. Isolasjonsmaterialet i Leca Isoblokk er
polyuretanskum. For ytterligere produktinformasjon om Leca blokker henvises blant annet til følgende informasjon som du
kan finne på våre nettsider.
DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

















Brosjyrer Leca Byggebok, Leca Teknisk Håndbok, Weber Proffhåndbok, Produktguide.
SINTEF Byggforsk Tekniske Godkjenninger
Komplett produktliste for Leca blokker, med nøkkelinformasjon om hver blokktype
FDV for Leca blokker
Kontrollplan for utførelse av Leca vegger
Datablader for forankingstilbehør til Leca Fasadeblokk
Datablader for Leca Overdekningsbjelker, som finnes i flere typer og lengder
Datablad for Leca Tynnfugemuring
DoP-deklarasjoner for Leca blokker
EPD for Leca Blokker
NS 3420 beskrivelser for Leca blokker
Løsningsbeskrivelser for innervegger av Leca blokker
Detaljtegninger for Leca blokker
Kalkulasjonsprogram for mengdeberegning av Leca blokker
Filmer som viser muring med Leca blokker

EGENSKAPER VED LECA BLOKKER
Leca blokker har










åpen porestruktur, hindrer fuktoppsug
gode varmeisolerende egenskaper
god fuktsikkerhet (tåler å bli fuktig)
god brannmotstand
relativ lav vekt
god styrke og frostsikkerhet
kun uorganiske bestanddeler
god motstand mot sopp, råte, mugg og skadedyr

FUKTEGENSKAPER
Leca blokker har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i
murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.
BESTANDIGHET
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når
innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er
god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.
INNEKLIMAPÅVIRKNING
Leca blokker er bedømt til å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har
helsemessig betydning.
MILJØ
Leca Isoblokk har isolasjon av Polyuretanskum. Polyuretan er et mye brukt materiale i vår hverdag, og brukes blant annet i
møbler, madrasser, bilseter, dashboard, kjøleskap, frysere. Isolasjonen av Polyuretanskum i Leca Isoblokk er målt i forhold
til emisjoner til inneklima. Målingene viser ingen emisjoner over grenseverdier. Leca Isoblokk inneholder ingen stoffer som
står på KLIFS OBS-liste, prioritetsliste eller kandidatliste, og inneholder ikke bromerte flammehemmere. Polyuretan
isolasjonen i Leca Isoblokk inneholder ingen drivgasser som er skadelig for osonlaget.

LAGRING
Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes
mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer
med dem. Polyuretan isolasjonen vil over tid få en mørkere farge ved eksponering fra UV-lys. Fargeendringen påvirker ikke
produktets egenskaper nevneverdig.
HVA SKAL MAN MURE?
Det er vanskelig å si noe generelt i et produktdatablad. Utførelsen varierer med hvilken konstruksjon man skal bygge, blant
annet følgende faktorer:







Skal man mure innendørs eller utendørs?
Skal man mure fundament med Leca Såleblokk eller murer man på et eksisterende fundament eller
betonggulv?
Er det krav til lydegenskaper eller brannegenskaper for veggen?
Er det spesielle krav til utseende på veggen?
Er det andre forhold man må ta hensyn til ved planlegging og utførelse av murarbeidet?

MURING
Isoblokker utføres vanligvis med strengmuring med Weber Murmørtel M5 i liggefugene, dvs med én mørtelfuge på hver
side av isolasjonskjernen. Det er ikke nødvendig å mure med mørtel i stussfuger. Evt. gap i stussfugen kan fylles med
murmørtel før pussing.
For tynnere Leca blokker enn 15 cm samt ved spesielle utførelser murer man med fulle liggefuger. Se våre brosjyrer for mer
informasjon.
ARMERING
Veggen armeres med 2 stk. Leca Fugearmering i hvert 2. skift samt første skift under åpninger. Fugearmeringen skal helst
omsluttes av mørtel, og dette oppnås lettest ved at mørtel legges ut først og at Leca Fugearmering legges i mørtelen. Ved
skjøting av armering skal forankringslengden være min. 30 cm.
Det finnes også en rustfri utgave av Leca Fugearmering. For noen Isoblokker skal det benyttes sikksakk armering dersom
veggen skal tåle jordtrykk.
BRANNVEGGER
Merk at vegger av Leca blokker må pusses til full lufttetthet på minst én side for å kunne brukes til brannvegg. For mer
informasjon om brannvegger - Se kapittel "Leca mot brann" i Leca Teknisk Håndbok.
LYDVEGGER
Dersom veggen skal ha spesielle lydegenskaper henviser vi til våre råd i kapittel "Leca mot lyd" i Leca Teknisk Håndbok.
REGNTETT PUSS
Leca blokker har en åpen struktur. Brukt i yttervegger må murverket derfor ha en regn- og lufttettende behandling. Webers
fiberpuss system er dokumentert slagregnstett etter tester hos SINTEF Byggforsk. For mer informasjon om puss på
yttervegger, se www.weber-norge.no.
LECA BLOKKER I AGGRESSIVT MILJØ
Leca blokker inneholder sement, og har derfor samme begrensninger som vanlig betong ved bruk i aggressivt miljø. I surt
vann (for eksempel pilarer i myrholdig grunn) vil upussede blokker nedbrytes raskere enn betong, da angrepet vil skje over
hele blokktverrsnittet.
Vi anbefaler ikke bruk av Leca blokker i surt og aggressivt miljø.
FUGER
Det skal legges inn vertikale bevegelsesfuger i murverket med avstand maks. 12 m. Eventuelt kan avstanden økes til 15 m
når veggene er murt på et effektivt glidesjikt. Det anbefales at bevegelsesfugene legges i eller nær hjørner, og maksimalt 6
m fra hjørner.
AVSTIVNING UNDER OPPMURING
Under muringen suger Leca blokkene lite vann ut av mørtelen. Derfor binder mørtelen relativt langsomt. Dette bør man ta

hensyn til under oppmuringen, særlig av tynne vegger. En for rask oppmuring i høyden kan føre til at veggene siger. Ved
muring på værhardt sted må midlertidige avstivninger i byggeperioden ivaretas.
SLISSING OG HULLTAKING
I vegger slissing og hulltaking bør det tas hensyn til dette. Slissing i så vel bærende som ikke bærende vegger bør planlegges
for å unngå svekkelse av veggens bæreevne. Om mulig bør vertikal slissing velges fremfor horisontal slissing. Over slissen
bør det benyttes puss med fiberarmering for å unngå opprissing.
FORSTERKNINGER OG SPESIELLE DETALJER
Ved spesielle behov anbefaler vi å benytte informasjonen i Leca Teknisk Håndbok. Her kan du finne anvisninger for
fundamenter, søyler, bjelker, overdekninger, lokale forsterkninger, materialoverganger, bevegelsesfuger, utstøpte
tverrsnitt, forankringer, varmeisolasjon, lyd, brann, fuktsikring og flere andre temaer.
FROST
Leca murverk er frostsikkert når det er utført etter våre anvisninger. Leca blokker kan fryse i stykker hvis de utsettes for
frost helt eller delvis neddykket i vann.
GENERELT
For at Leca murverk skal ha de egenskaper som angis i våre brosjyrer forutsettes det at murverket er prosjektert og utført i
henhold til våre anvisninger.
Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle kan Weber ikke være ansvarlig for annet enn at
den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger
utenfor Leca og Webers ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon,
bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.
BESKYTTELSE VED HÅNDTERING AV LECA BLOKKER
Vi anbefaler generelt bruk av hansker ved håndtering av Leca blokker. Når Leca blokker freses, slisses eller kappes med
ulike typer frese-, slisse- eller kappeutstyr på en slik måte at støv utvikles anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmaske.
Det samme anbefaler vi ved riving av Leca konstruksjoner. Vi anbefaler også at støv fra Leca blokker ikke kommer i kontakt
med bar hud. Støv fra Leca blokker inneholder sementstøv. Sementstøv er som kjent alkalisk og vil sammen med fuktighet
kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.
Ved bearbeiding av PUR-skummet i Leca blokker bør man unngå at dette oppvarmes til temperaturer på 150°C eller mer.
Bruk av vinkelsliper eller sageutstyr på skummet i Leca Isoblokk medfører ikke nevneverdig temperaturøkning utover vanlig
romtemperatur. Ved støvfrembringende bearbeiding av Leca Isoblokk og/eller Leca Fasadeblokk utvikles polyuretanstøv
som krever bruk av hansker, støvmaske og vernebriller på samme måte som støvfrembringende bearbeiding av uisolerte
Leca blokker.
AVFALLSHÅNDTERING OG GJENBRUK
Leca blokker kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og
brukes i lette fyllinger på byggeplass. På vår hjemmeside finner du også en uttalelse med utfyllende informasjon om dette
temaet.
LECA BLOKKER INNEHOLDER IKKE FARLIGE STOFFER
Leca blokker avgir ingen stoffer på KLIFs kandidatliste, prioritetsliste eller OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer. EPD
for Leca blokker finner du på vår hjemmeside.
ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående
informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet
anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt
eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Forbrukstabell Leca Blokk og tilbehør
Juli 2016

Produkt
Leca Iso Standardblokk LSX 35 cm
Leca Iso Standardblokk LSX 30 cm
Leca Iso Standardblokk LSX 25 cm
Leca Basicblokk 25 cm LSX
Leca Basicblokk 20 cm LSX
Leca Basicblokk 15 cm LSX
Leca Universalblokk 30 cm
Leca Universalblokk 25 cm
Leca Universalblokk 20 cm
Leca Universalblokk 15 cm
Leca Universalblokk 10 cm
Leca Lydblokk 25 cm *
Leca Lydblokk 17,5 cm *
Leca Finblokk 20 cm **
Leca Finblokk 15 cm **
Leca Finblokk 10 cm *
Produkt

Leca Lettveggsblokk 118 mm
Leca Lettveggsblokk 88 mm
Produkt
Leca Iso U-blokk LSX 30 cm
Leca Iso U-blokk LSX 25 cm
Leca Basic U-blokk LSX 25 cm
Leca Basic U-blokk LSX 20 cm
Leca Basic U-blokk LSX 15 cm
Leca Univ. U-blokk 30 cm
Leca Såleblokk 39 cm
Leca Såleblokk 33 cm
Leca Fin U-blokk 20 cm
Leca Fin U-blokk 15 cm

Blokk (Stk)

M5 (kg)

10
7,7
7,7
8
8
8
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
21
14,9
7,7
7,7
7,7

20
14
14
13
13
13
17
14
11
9
9
51
30
17
13
13

Blokk (Stk)

Stone Fix
(patron)

6,7
6,7

Fugearmering
Sikksakkarmering
(lm)
(under bakken)(lm)
Forbruk per m²
5,3
2,8
4,2
2,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
2,1
5,8
4,2
4,2
4,2
2,1
Blokklim (kg)

Forbruk per m²
0,15
0,15

1
1
U-blokk
Blokk (Stk)
B20 (kg)
armering (lm)
Forbruk per lm
4
43
1,1
4
25
1,1
4
42
1,1
4
21
1,1
4
17
1,1
4
61
1,1
2
12
1,1
2
15
1,1
4
22
1,1
4
17
1,1

* Fulle ligge- og stussfuger
** Delte ligge- og stussfuger
Materialforbruket er veiledende og vil variere med utførelse.
Angitte mengder er teoretisk beregnet. Evt. Spill er ikke medtatt.

Laftestrimmel (lm)
5,2
4,2
4,2

Antall stk
per pall
30
24
32
32
40
48
24
32
40
48
80
60
60
40
48
80

Lettvegg
Toppforankring Antall stk
per pall
(stk)
Forbruk per lm
1
1
48
1
1
60

Lettveggsskinne med
bindere (lm)

Antall stk
per pall
48
64
64
80
96
48
20
30
80
112

Leca 6.861 - desember 2011
Leca IsoBlokk

Miljøforhold knyttet til ombygging / riving av eldre
vegger av Leca Isoblokk
Det blir av og til stilt spørsmål om det finnes
eventuelle farlige stoffer i Leca Isoblokker i
forbindelse med at gamle isoblokkvegger skal
ombygges eller rives. Weber har følgende informasjon om miljøforhold ved vurdering av slike
vegger:

1. Leca Isoblokk og HKFK/KFK:

4. Maling:

Polyuretanskummet i Leca Isoblokk som er produsert i perioden 1982 - 2000/2001 (for produksjonssted
Borge/Vestnes) kan inneholde rester av HKFK eller
KFK blåsemiddel. Ved riving av slike vegger anbefaler
vi at blokkene behandles som farlig avfall i henhold
til retningslinjene fra KLIF. Fra og med år 2001 (for
produksjonssted Borge) og år 2002 (for produksjonssted
Vestnes) inneholder ikke isolasjonen i Leca Isoblokk
noen stoffer som står på myndighetenes prioritetsliste
eller kandidatliste (tidligere OBS-liste).

Eventuell maling på blokkveggene må miljøvurderes etter gjeldende retningslinjer.

2. Leca Isoblokk og bromerte
flammehemmere:
Polyuretanskummet i Leca Isoblokk inneholder ikke
bromerte flammehemmere. Dette gjelder uansett
produksjonsår og produksjonssted.

3. Mørtel:
Dersom det er brukt Weber mur- og pussmørtler
(tidligere produktnavn har vært Leca, Optiroc og maxit)
inneholder ikke disse noen stoffer som står på myndighetenes prioritetsliste eller kandidatliste (tidligere
OBS-liste). Dersom det er benyttet andre mur- og
pussmørtler kan vi i Weber ikke uttale oss om miljøforholdene knyttet til disse produktene.
Leca Norge AS
Årnesvegen 1
2009 Nordby
info@leca.no
www.leca.no
Tlf. 41 43 71 00

5. Informasjon fra Klima- og
Forurensningsdirektoratet (KLIF):
KLIF har en hel del informasjon på sine nettsider om hva
som er farlig avfall samt hvordan dette skal håndteres:
Håndtering av farlig avfall, veileder:
http://www.klif.no/miljoreferanse____35086.aspx
Kartlegger farlig avfall fra bygg:
http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2010/Mars-2010/
Kartlegger-farlig-avfall-fra-bygg/
KLIF har også laget en 4-siders informasjon om “Farlig
avfall fra bygg og anlegg” med oversikt over de viktigste
fraksjonene. Denne kan lastes ned fra www.klif.no

Weber 18.304 - juli 2019. Løsninger fasade.

Puss på Leca ut vendig over bakken

Med Weber Fiberpussystem på underlag av Leca® får du en utvendig puss som sikrer et vellykket
resultat med en rissfri og vakker fasade år etter år. Fiberpuss er en to-sjikts fiberarmert puss som gir
en tilnærmet vedlikeholdsfri, holdbar og vakker fasade. Pussens og sluttbehandlingens mineralske og
dampdiffusjonsåpne sammensetning bidrar til et godt inneklima for bygningens beboere.

Bakvegg

Weber Fiberpuss, 2 sjikt

Armeringsnett

Sluttbehandling
– puss eller maling (2 sjikt)

Egenskaper og fordeler

Godt egnet til

• Diffusjonsåpen

• Weber Serpomin

• Innvendig/utvendig

• Weber Serpotherm

• Hydrofobert (vannavvisende)

• Leca® utvendig over bakken

• Meget god vedheft

• Andre mineralske underlag

• Uorganisk

• Lang levetid – meget vedlikeholdsvennlig
• Pumpbar/sprøytbar
• Slagregntett med Weber sluttbehandling (silikat eller
silikonharpiksbasert)
• Over 10 års erfaring fra det norske markedet, med svært
gode tilbakemeldinger
• Testet i klimakarusell

18.304

• Weber VentiGuard Extreme

weberbase 261 Fiberpuss har vært på markedet siden 2004, og
er i dag vårt hovedprodukt. Fiberpussystemet kan benyttes på
de fleste underlag, inne og ute, og med et stort utvalg av ulike
sluttbehandlinger. Fiberpuss er en fiberarmert, fleksibel kalkog sementbasert puss som legges i to sjikt med armeringsnett. Dokumentert slagregnstett og tilpasset norsk klima.
Fiberpussystemet inngår som komponent i mange av Webers
fasadesystemer som innehar godkjenning fra Sintef Byggforsk.

På underlag av Leca®

Weber Fiberpussystem er førstevalget og vår eneste anbefalte
løsning til pussing av all Leca-blokk utvendig over bakken. Det
ferske murverket bør stå i ca 4 uker før det pusses. weberbase 261 Fiberpuss påføres i to omganger til totalt 8-12 mm.
webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i det første sjiktet
med overlapping mellom skjøter og ekstra armering rundt alle
åpninger. 2. sjikt påføres normalt dagen etter 1. sjikt.
For å forhindre fuktopptrekk i pussen anbefales det å benytte
Weber 400N Startlist som et kapillærbrytende sjikt og for å få
en skarp overgang mellom sokkel og fasade. Under Startlist
ned mot terreng benyttes Weber Grå Slemming. Ønskes puss
helt ned mot bakken, kan webertherm 260 Sokkelpuss benyttes på samme måte som 261 Fiberpuss. Benytt Weber 400 N
Startlist som kapillærbryter og evt markering av sokkel.
Under terreng og over grunnmursplate anbefales Weber Grå
Slemming i to strøk, kostet eller trukket på med brett og der
etter kostet ut. Det anbefales alltid å bruke grunnmursplate
med egen kantlist i tillegg under terreng

Sokkelpuss er en naturlig del av Fiberpusssystemet

webertherm 260 Sokkelpuss er en spesialvariant som benyttes
på alle typer sokler, også ved etterisolering. Pussen inneholder
bl.a. mer sement og får dermed lavere fuktopptrekk og bedret
frostmotstand. 260 Sokkelpuss benyttes på minimum de
nederste 30 cm (fra 15 cm under bakken og opp til ca 1 m over
bakken). Sokkelpuss kan, men må ikke, overflatebehandles med
weber silco paint.
Normale tiltak for å få en tørr sokkel skal følges (drenering, lufting og avrenning).

Overflatebehandling av Weber Fiberpuss

Anbefalt herdetid er minimum 14 dager før overflatebehandling påføres. Valg av type overflatebehandling er avhengig av estetiske ønsker, klimatiske påkjenninger samt krav til
holdbarhet.
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Alt 1: weber silco paint

Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag ca ti dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100 % dekk og til
anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og
regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager)
bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 2: weber silco render/weber topdry render
Overflatene grunnes først med 1 strøk weber silco paint ca ti
dager etter grunnpussen. Etter minimum ett døgn påføres ett
sjikt med weber silco render i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss, weber silco render, alternativt weber
topdry render, trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må
beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig
herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 3: weberton 303 Silikatmaling

Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag ca 14 dager etter ferdig
grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100 % dekk og til anbefalt forbruk. Malte overflate må beskyttes mot direkte sol og
regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager)
bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 4: weber silicate render

Overflatene grunnes først med ett strøk Silikatmaling ca 14
dager etter grunnpussen. Etter minimum én dag påføres ett
sjikt med silikatpuss i samme farge som grunningsmalingen.
Sluttpuss weber silicate render 1,5 mm trekkes på for hånd
eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket
overflate. Ferdig malt overflate må beskyttes mot direkte sol og
regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager)
bør beskyttes mot direkte regn.

Alt.5: webermin 209 Rivpuss

209 Rivpuss er en meget holdbar, mineralsk, tykk og gjennompigmentert sluttpuss med et kornet utseende. Se egen
veiledning for mer informasjon.

Produkt

NOBBnr.

Beskrivelse

webertherm 397
Armeringsnett

23826282

Glassfibernett 6 x 6 mm til weberbase 261 Fiberpuss og
webertherm 260 Sokkelpuss

weberbase 261
Fiberpuss

48390436

Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a.
Leca, EPS, isolerte grunnmurssystemer/ICF-løsninger og
Aquapanel. Kan benyttes inne og ute.
Inngår i Weber Fiberpussystem.
Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk.
Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare).
Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
Tidligere weberpas Silikonharpikspuss

weber silco render

Hvit: 55366360
Pigmentert: 55366341

weber silco paint

Hvit: 55366413
Pigmentert: 55366394

weberton 303
Silikatmaling

Hvit: 46273144
Pigmentert: 23852551

Silikatmaling til Innen- og utendørs bruk. Emisjonsfri. Glansgrad
0. Til bruk på nye og gamle pussete underlag samt betong.
Kryssmales/villstrykes. Leveres i 99 standardfarger, se Weber
Fargekart.

weber silcate render

Hvit: 55366292
Pigmentert: 55366273

Sluttpuss på Silikat/vannglass til innen- og utendørs bruk.
Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm bestillingsvare)
Tidligere weberpas Silikatpuss.

weber topdry render

Hvit: 53601304
Pigmentert: 53601312

Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser
begroing på fasader. Uten tilsatte biocider.
Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.

webermin 209 Rivpuss

51469418

Gjennomfarget edelpuss basert på kalk og sement. Sluttpuss
som benyttes når det stilles høye krav til utseende og
bestandighet. Innholder glimmer som gir pussen et ekslusivt
utseende. Kan pigmenteres i Webers 99 standardfarger.
Pumpbar.

weberbase 260
Sokkelpuss

49075505

Pussmørtel med høy styrke og lavt vannopptak tilpasset bruk
på sokler. Benyttes med webertherm 397 Armeringsnett.

Mer informasjon

Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk.
Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
Tidligere weberton Silikonharpiksmaling.

Tilhørende NS 3420 beskrivelsesmaler, detaljtegninger og alle tilhørende datablader
og FDV-dokumentasjon finnes på www.weber-norge.no. Her finnes også kalkulasjonsverktøy for beregning av mengder. Se også våre brosjyrer «Weber fasadesystemer»,
samt veggleverandørens anvisninger.
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Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68, 0680 Oslo
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

Pussveiledning fasade - september 2018

Weber Fiberpussys tem
weberbase 261 Fiberpuss har vært på markedet siden 2004, og er i dag vårt hovedprodukt. Fiberpusssystemet kan benyttes på de fleste underlag, inne og ute, og med et stort utvalg av ulike sluttbehandlinger. Fiberpuss er en fiberarmert, fleksibel kalk- og sementbasert puss som legges i to sjikt med
armeringsnett. Dokumentert slagregnstett og tilpasset norsk klima. Fiberpussystemet inngår som
komponent i mange av Webers fasadesystemer som innehar Sintef Teknisk Godkjenning.

Egenskaper og fordeler
•
•
•
•

For å forhindre fuktopptrekk i pussen anbefales det å benytte Weber 400 Startlist som et kapillærbrytende sjikt og
for å få en skarp overgang mellom sokkel og fasade. Under
Startlist ned mot terreng benyttes Weber Grå Slemming.
Ønskes puss helt ned mot bakken, kan webertherm 260
Sokkelpuss benyttes på samme måte som 261 Fiberpuss.
Benytt Weber 400 Startlist som kapillærbryter og evt
markering av sokkel.

Dokumentert slagregnstett
Kompatibel med de fleste underlag
Til nye og eldre underlag
Stort utvalg av sluttbehandlinger

Den originale fiberpussen siden 2004

Weber Fiberpussystem har i mange år bevist sine uovertrufne egenskaper og gir den største sikkerhet mot sprekkdannelser, fuktinntrengning og bestandighet i det røffe
norske klimaet. Weber Fiberpussystem med egnet sluttbehandling er dokumentert slagregntett.

Under terreng og over grunnmursplate anbefales Weber Grå
Slemming i to strøk, kostet eller trukket på med brett og deretter kostet ut. Det anbefales alltid å bruke grunnmursplate
med egen kantlist i tillegg under terreng

Fiberpuss kan benyttes på følgende underlag:
• Leca® og lettklinker
• Aquapanel Outdoor
• Tegl, betong og sementbaserte plater
• Tidligere pussete underlag
• Hardrock Mineralull og EPS (se egne veiledninger)

Sokkelpuss er en naturlig del av Fiberpusssystemet

webertherm 260 Sokkelpuss er en spesialvariant som benyttes på alle typer sokler, også ved etterisolering. Pussen
inneholder bl.a. mer sement og får dermed lavere fuktopptrekk og bedret frostmotstand. 260 Sokkelpuss benyttes på
minimum de nederste 30 cm (fra 15 cm under bakken og
opp til ca 1 m over bakken). Sokkelpuss kan, men må ikke,
overflatebehandles med weberton Silikonharpiksmaling.
Normale tiltak for å få en tørr sokkel skal følges (drenering,
lufting og avrenning).

På underlag av Leca®

Weber Fiberpussystem er førstevalget og vår eneste anbefalte løsning til pussing av all Leca-blokk utvendig over
bakken. Det ferske murverket bør stå i ca 4 uker før det
pusses. weberbase 261 Fiberpuss påføres i to omganger til
totalt 8-12 mm. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i
det første sjiktet med overlapping mellom skjøter og ekstra
armering rundt alle åpninger. 2. sjikt påføres normalt dagen
etter 1. sjikt.

Overflatebehandling av Weber Fiberpuss

Anbefalt herdetid er minimum 14 dager før overflatebehandling påføres. Valg av type overflatebehandling er
avhengig av estetiske ønsker, klimatiske påkjenninger samt
krav til holdbarhet.
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Overflate

Inne/ute

Grunning/primer

Sluttbehandling

Ubehandlet

Inne/ute

weberton 301 Silikatgrunning

weberton 301 Silikatgrunning

Inne og ute

weberton 303 Silikatmaling
+ weberton 301 Silikatgrunning

weberton 303 Silikatmaling

Inne og ute

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Inne

weberton 303 Silikatmaling

weberpas Silikatpuss

Inne/ute

weberton Silikonharpiksmaling

weberpas Silikonharpikspuss

Ute

weberton Silikonharpiksmaling

weberpas topdry rebder

Malte overflater

Pusset overflate (alle underlag)

Pusset overflate (underlag av Leca/betong/tegl)

Ute

webermin 209 Rivpuss

Vedlikehold av FIberpuss

Vi anbefaler vask annethvert år eller ved behov. Benytt
vaskemidler for alkaliske underlag, alternativt en svak (5%)
klorin-oppløsning. Vask alltid nedenfra og opp og skyll ovenfra
og ned. Benytt svakt trykk (hageslange) og myke koster.
Spesialvaskemidler kan benyttes avhengig av type nedsmussing som skal fjernes. Antialge-beskyttelse kan også
benyttes etter vask. Hard bearbeiding av overflaten kan
medføre et behov for et nytt malingsstrøk. Overflatene kan
også beskyttes med dampdiffusjonsåpne anti-grafitti løsninger
påført som offersjikt.

Alle overflater trenger en vask med jevne mellomrom.
Spesielt i områder med lite tilgang på sol og ned mot bakken
vil det kunne oppstå algevekst. Nedsmussing i nærheten av
uheldig utformet beslag forekommer også ofte.
Rebehandling er sterkt avhengig av lokale mikroklimatiske
påkjenninger og type overflatebehandling. Se datablad for
nærmere anbefalinger.

Se også vår utførlige FDV-dokumentasjon for ytterligere
detaljer.
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Relaterte produkter
Foto

Produkt

NOBBnr.

Beskrivelse

weberbase 261
Fiberpuss

48390436

Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a.
Leca, Glava Trollvegg og Aquapanel.
Inngår i Weber Fiberpussystem.

weberbase 260 Sokkelpuss

49075505

Pussmørtel med høy styrke og lavt vannopptak tilpasset
bruk på sokler.

weberton Silikonharpiksmaling

Hvit: 46273106
Pigmentert: 30171474

weberpas Silikonharpikspuss

Hvit: 46274597
Pigmentert: 30171516

Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk.
For farger, se Weber Fargekart

Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss basert på
silikonharpiks (silikonemulsjon). 1,5 mm korning.

Hvit: 53601304
Pigmentert: 53601312

Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser
begroing på fasader. Uten tilsatte biocider.

webermin 209 Rivpuss

51469418

Gjennomfarget edelpuss basert på kalk og sement.
Sluttpuss som benyttes når det stilles høye krav til utseende
og bestandighet. Innholder glimmer som gir pussen et
ekslusivt utseende. Kan pigmenteres i Webers 99
standardfarger. Pumpbar.

weberton 301 Silikatgrunning

23852502

Grunning og tynning til weberton 303 Silikatmaling.

weberton 303 Silikatmaling

Hvit: 46273144
Pigmentert:: 23852551

Silikatmaling for innen- og utendørs bruk.

weberpas Silikatpuss

Hvit: 46274616
Pigmentert: 28167625

Sluttpuss på silikat/vannglass til innen- og utendørs bruk.
Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare)

weberpas topdry render

Mer Informasjon

Tilhørende datablader og FDV-dokumentasjon finnes på www.weber-norge.no.
Her finnes også kalkulasjonsverktøy for beregning av mengder. Se også våre
brosjyrer «Weber fasadesystemer», samt veggleverandørens anvisninger.
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Weber Fiberpuss system – Sjekkliste/Egenkontroll
rev: juli 2019/CSD

Skjemaet er laget som en hjelp til utførende mv. for egenkontroll av utført arbeid. Sjekklisten gir innspill til kritiske
punkter og retningslinjer for hva som kan sjekkes. Dokumentet kan lagres som en del av dokumentasjon.
Prosjektnavn
Adresse
Utførende

Anleggsleder/kontaktperson

Kontaktperson i Weber

Startdato
Ferdigstillelsesdato
Fasade, bruttoareal
Bærekonstruksjon (Leca®, tegl, Lettklinker,
betong, annet)
Fasadesystem
Sluttbehandling type og korning (kryss av for valg)

Navn
Tlf:
E-mail:
Navn
Tlf:
E-mail:
Navn
Tlf:
E-mail:

m2

Fasade nettoareal:

m2

Weber Fiberpuss system
weberton 303 Silikatmaling
weber silicate render 1,5mm
weber silco paint
weber silco render 1,5mm
weber topdry render
webermin 209 Rivpuss
Annet

Fargekode(r)
Tips før oppstart
•

Avklaring av detaljer med prosjekterende
o Sokkel
o Vindu
o Gesims
o Farge og strukturprøve

•

Avklare behov for opplæring
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Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68, 0680 Oslo
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
teknisk@weber-norge.no
www.weber-norge.no

Prosjektnavn

Tilstede:

Kopi
sendes:

Befaringsdato
Utetemperatur (min+5°C)

Veggtemperatur
(min+5°C)
Forarbeid

Se også NS 3420 Beskrivelse
Stillas
Stillasfeste
Stillas

Forarbeid

Følg NS 3420. Avhengig av sesong

Regntak

Alltid påkrevd. Følg NS 3420

Renhold

Rent og fritt for avfall og verktøy

Mottakskontroll

Rett materiale og mengde iht
ordrebekreftelse?

Oppbevaring av
materialer

Tørt og frostfritt.

Rengjøring
Skader
Sprekker i underlag
Underlag

Produkt

Plassering på
bygg

OK

Avvik

Bilde nr.

Sign.

NS 3420. Avstand til underlag skal
være minimum 20 cm.
Stillasefestets øye skal ligge godt
utenfor my fasade. Minst mulig
hull rundt øyebolt

Tildekking av stillas

Tildekking av detaljer
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Sjekkpunkt

Vinduer, sålebenker, granitt,
metall mv. skal beskyttes.
Underlaget skal rengjøres for evt
gammel puss og maling
Reparasjon av underlag skal
utføres med korrekte materialer.
Sprekker kan utbedres med
Rissarmeingsnett som bakes inn
før første pussjikt

Ujevnheter

Plant underlag. Opprettet.

Armeringskorrosjon

Utført korrekt betongrehab.

Toleransekrav

Toleransekrav oppfylt?

Tilpasset
underlag
411
Rissarmeringsnett

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68, 0680 Oslo
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
teknisk@weber-norge.no
www.weber-norge.no

Prosjektnavn

Tilstede:

Kopi
sendes:

Befaringsdato
Utetemperatur (min+5°C)

Dilatasjonsfuger i
konstruksjon
Beslag
Fukt

Veggtemperatur
(min+5°C)
Eksisterende dil.fuger skal føres
helt ut i fasaden
Iht monteringsanvisning og
anvisninger fra Sintef Byggforsk
Underlaget skal være velherdet
og tørt.

Weber Fiberpuss/pussarbeid (2 sider)
Sjekkpunkt
Underlag OK iht
Sjekkliste Forarbeid

Sjekk toleransekrav

Stillas

Stillaset er tilstrekkelig rengjort

Klimatiltak

Retningslinjer fra NS 3420 Kap N skal
følges. Min temperatur +5°C

Underlag

Tørt, fritt for støv og smuss. Evt utbedret.

Forarbeid

EPS/XPS
Sokkelhøyde
Grunnmursplate

Sokkel

Pusset sokkel

Slemmet sokkel
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EPS skal rubbes med grovt sandpapir rett
før pussing. Kost av løse korn.
Sokkelhøyde skal være minimum 15cm.
30 cm er ideelt. Tilpass skrånende terreng
Det skal under bakken benyttes
grunnmursplate med topplist og
drenerende masser
I overgang sokkelpuss/Fiberpuss skal det
benyttes 400 Startlist. Sokkelpuss trekkes
ned bak grunnmurspapp. Se datablad.
Slemmemørtel trekkes fra grunnmur og
opp ca 40 cm opp på fasaden. 261
Fiberpuss trekkes ned over denne.- ca 10
cm overlapp Overgangen starter med 400
Startlist.

Produkt

Plassering på
bygg

OK

Avvik

Bilde nr.

Sign.

260 Sokkelpuss
400 Startlist

Weber
Slemmemørtel
Hvit/Grå

Saint-Gobain Byggevarer AS
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Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
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Prosjektnavn

Tilstede:

Kopi
sendes:

Befaringsdato
Utetemperatur (min+5°C)

Forsterkning
og armering

Veggtemperatur
(min+5°C)

Startlist

Startlist monteres med 261 Fiberpuss
som pusslire og beskyttelse av pussens
nedre kant.

Hjørnelister

Innvendige/utvendige hjørner. Innpusset

Svinnarmering

30x40cm Innpusset. 45°skråstilte ved alle
åpninger m/innhakk

261 Fiberpuss

Vinduslist

Klippet 45° i hjørnene

428 Vinduslist
(selvklebende).

Vindussmyg
Totalt forbruk
1.pussjikt

Forberedelse av vindussmyg. Pusset smyg
skal ha dryppkant i overkant.
Ca 15 kg/kvm. Minimum totaltykkelse
8mm (10mm på EPS) i 2 sjikt. Påført med
1-3 dagers opphold.

400 Startlist
261 Fiberpuss
391 Hjørnelist

261 Fiberpuss.
261 Fiberpuss.

4-6mm.
Dato utført:

Pussarbeid

Armeringsnett

Armeringsnett innbakt i 1 sjikt. Overlapp
10cm. Skal ligge i ytre del av 1.sjikt. Ikke
synlig nett.

2.pussjikt

4-6mm

397 Armeringsnett
261 Fiberpuss.

Dato utført:
Hjørner og overflate
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Rette skarpe hjørner. Overflate
bearbeidet til ønsket overflate avh av
sluttbehandling.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68, 0680 Oslo
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teknisk@weber-norge.no
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Prosjektnavn

Tilstede:

Kopi
sendes:

Befaringsdato
Utetemperatur (min+5°C)

Veggtemperatur
(min+5°C)
Sluttbehandling og etterarbeid (2 sider)
Sjekkpunkt

Sluttbehandling generelt

Mottakskontroll

Sluttpuss levert i hht bestilt fargekode.
Sjekk kvalitetskontroll/prøvebit på spann.

Generelt

Malt/pusset på våte skjøter på hele flater
med naturlige avslutninger. Jevn struktur

Oppstart

Dato påbegynt sluttbehandling

Prøvefelt

Fargeprøve/Prøvefelt akseptert

Klimatiltak

Sluttpuss/-maling skal ikke utsettes for
direkte sol, uttørkende vind eller direkte
regn. Følg tiltak beskrevet i NS 3420.

Herdetid

Underlaget skal ha herdet i minimum 10
dager.

Grunning

Sluttbehandling
Silikon-harpiks

Silikonharpiksmaling

1.sjikt: Silikonharpiksmaling påført i
samme farge som sluttpuss. Påført dagen
før. Forbruk 0,25-0,3 kg/kvm
Silikonharpikspuss

Prøvefelt
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Fiberpuss trenger normalt ikke å grunnes.
På tidligere malte flater skal det grunnes.
Påføres dagen før maling
To strøk påført med 1-3 dagers
mellomrom. Males på våte skjøter.
Forbruk 0,25-0,3 kg/kvm/strøk

Sluttpuss påført til anbefalt mengde avh
av struktur (2,5-3,2 kg/kvm). Sprøytes
eller trekkes på og glattes til ønsket
overflate iht prøvefelt.
Fargeprøve/Prøvefelt akseptert

Produkt

Plassering
på bygg

OK

Avvik

Bilde nr.

Utført

Maling/sluttpuss og
kontrollert dato:

Prim Silikongrunn

weber silco paint

weber silco paint

weber silco render

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68, 0680 Oslo
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
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Prosjektnavn

Tilstede:

Kopi
sendes:

Befaringsdato
Utetemperatur (min+5°C)

Herdetid

Underlaget skal ha herdet i minimum 10
dager.

Grunning

Fiberpuss trenger normalt ikke å grunnes.

TopDry

1.sjikt: Silikonharpiksmaling påført i
samme farge som sluttpuss. Påført dagen
før. Forbruk 0,25-0,3 kg/kvm
topdry påført til anbefalt mengde avh av
struktur (2,5-3,2 kg/kvm). Sprøytes eller
trekkes på og glattes til ønsket overflate
iht prøvefelt.

Sluttbehandling
TopDry

Herdetid

Underlaget skal ha herdet i minimum 14
dager.

Prøvefelt

Fargeprøve/Prøvefelt akseptert

Grunning
Sluttbehandling
Silikat

Veggtemperatur
(min+5°C)

303 Silikatmaling

Fiberpuss trenger normalt ikke å grunnes.
For ekstra slagregnstetthet kan 301
Silikatgrunning påføres i 1-2 strøk tynnet
1:1 med vann. Forbruk 0,1 kg/kvm/strøk
To strøk påført med 1-3 dagers
mellomrom. Males på våte skjøter.
Forbruk 0,25-0,3 kg/kvm/strøk
1.sjikt: ton 303 Silikatmaling påført i
samme farge som sluttpuss. Påført dagen
før. Forbruk 0,25-0,3 kg/kvm

Silikatpuss
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Sluttpuss påført til anbefalt mengde avh
av struktur (2,5-3,2 kg/kvm). Sprøytes
eller trekkes på og glattes til ønsket
overflate iht prøvefelt.

weber silco paint

weber topdry render

301 Silikatgrunning

ton 303 Silikatmaling

ton 303 Silikatmaling

weber silicate render
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Prosjektnavn

Tilstede:

Kopi
sendes:

Befaringsdato
Utetemperatur (min+5°C)

Herdetid

Stillasehull og dil.fuger
Etterarbeid
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Veggtemperatur
(min+5°C)

Ferdig malte/pussete flater skal beskyttes
i minimum 3 dager. Beskytt mot direkte
regn og direkte sol. Følg NS 3420
Benytt UV-bestandig akrylmasse. Kan
sandstrøs for mineralsk overflater.
Overflatebehandles med
Silikonharpiksmaling. Tett KUN hullet.

Rengjøring

Rengjør stillaset før nedmontering.

Beskyttelse

Beskytt utsatte deler av fasaden ved
påfølgende grunnarbeider. Leire, olje mv
vil trekke seg inn i overflaten og kan være
vanskelig å fjerne.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68, 0680 Oslo
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
teknisk@weber-norge.no
www.weber-norge.no

Pussveiledning fasade - juli 2019

Weber puss på sokler

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke ulike påkjenninger som f.eks mekanisk i
form av slag og støt, tilsmussing (sprut fra omkringliggende masser), fukt og frost. Pussløsningen
som velges må derfor tåle denne påkjenningen. Løsning velges ut fra noen generelle prinsipper og
korrekt materialvalg.

Egenskaper og fordeler
•
•
•
•

Overflatebehandling av sokkel

En umalt sokkel vil ha lengre hodlbarhet og mindre krav
til vedlikehold enn en som er malt. Overflatebehandling av
sokkelen vil alltid medføre risiko for avflassing av maling. Det
anbefales at det benyttes dampdiffusjonsåpne malinger
basert på silikonemulsjon; weber silco paint.
Vær oppmerksom på at mange mineralske dampdiffusjonsåpne malinger har en stor kapillærsugende kapasitet og er
derfor dårlig egnet.

Tåler fukt- og frostpåkjenning
Krever ikke malingsbehandling
Vedlikeholdsvennlig
Tilpasset underlaget

Gode løsninger for pusset sokkel

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke
ulike påkjenninger som f.eks mekanisk i form av slag og støt,
tilsmussing (sprut fra omkringliggende masser), fukt og frost.
Når en pusset overflate står i kontakt med jordmasser, vil det
suges opp fuktighet (kapillært oppsug). Med tid vil det
lagrede vannet forårsake frostsprengning, saltutslag og
opprissing av sokkelen med følgeskader som maling som
flasser og avskalling av puss, vanninntrengning, mose- og
algevekst. Denne problemstillingen gjelder for nye sokler
med både mur og isolasjon i veggen, samt murte teglsteinssokler på eldre murverk. Kapillært oppsug kan skje fra både
løsmasser, jord, gress, belegningsstein satt i sand inntil
veggen, fra store snømengder, og tette asfalt- og flisdekker
mm. Når man pusser ned mot bakken, bør man derfor ta
hensyn til dette med både korrekt mateiralvalg og korrekt
utforming av sokkelen og bakken rundt.
Ved å forhindre kapillært oppsug av vann, vil risikoen for
skader minskes betraktelig. Vær oppmerksom på at lokale
forhold kan gi økt belastning på visse bygningsdeler, og bør
prosjekteres spesielt.

Sokkelpuss

webertherm 260 Sokkelpuss er spesielt fremstilt for bruk på
sokler. Dette er en hydrofobert fiberholdig sterk puss med
minimalt fruktopptrekk. Den har derfor meget gode frostegenskaper. Sokkelpuss kan påføres de fleste underlag (EPS,
XPS, Leca, Betong, tegl mv) og utføres som en 2-sjiktspuss
innbakt et armeringsnett. Se også vår veiledning “Weber
puss på isolerte grunnmurssystemer” for ytterligere informasjon. Sokkelpuss kan men må ikke overflatebehandles og
blir klassisk grå.
Andre alternativer på Leca er Weber Slemming (Grå eller
Hvit). På sterkere underlag kan man benytte Weber Murmørtel M5 og KC 35/65 eller sterkere KC-blandinger. Uansett
valg må forutsetningene for en fuktsikker sokkel være til
stede. Utføres med 2 påføringer. Følg ellers anbefalingene for
bruk av grunnmurspapp/knotteplast..
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7 forutsetninger for fuktsikker sokkel

5. Det skal benyttes grunnmursplate (“knotteplast”) av typen
Platon eller tilsvarende utenpå grunnmuren og dens
fundament. Grunnmursplaten skal være tett i toppen og
rundt hele grunnmuren og den skal avsluttes med topplist
etter produsentens anvisninger.
6. Benytt kulting (anlegging av drenerende masser opp i
dagen). Kulting langs sokkelen hindrer tilsmussing, vannoppsug og biologisk vekst hvis den er utført riktig. Bredden
skal være ca 20 cm.
7. Det skal være tilstrekkelig tetthet mot nedbør og fuktinntrengning rundt dører og vinduer. Sålebenker (utvendig
overflate i underkant av vindu) skal ha fuktsikker utførelse.

Forutsetninger for god fuktsikring av sokkel kan oppsummeres i følgende 7 punkter:
1. Terrenget rundt grunnmur skal ha tilstrekkelig fall bort fra
bygget. Normalt anbefales et minimum fall 1:50, minimum
3 m ut fra bygget.
2. Takvann skal ledes bort i rør eller så langt bort fra byggverket som mulig, slik at det ikke fører til fuktpåkjenning av
bygningsdeler under terreng.
3. Grunnmuren skal ha en god og velfungerende drenering,
og at denne vedlikeholdes ved behov. Gode drenerende
masser kan være løs Leca, ensgradert finpukk eller grus
med sortering 8-11 mm eller 11-16 mm.
4. Laget skal ha minimum 20 cm tykkelse/dybde inntil
veggen. Tilbakefylling med sprengstein og resirkulert knust
betong kan også benyttes. For å hindre gjentetting av
drenslaget, bør det legges inn en fiberduk i overgangen
mot de stedlige jordmassene.

I tillegg til disse 7 forutsetningene vil et godt takutstikk gi en
god beskyttelse av fasaden og bidrar til ytterligere fuktsikring. Vi viser generelt til gjeldende produktdatablader, og
brosjyrer for detaljerte opplysninger om produktene.

Relaterte produkter
Produkt

NOBBnr.

Beskrivelse

Weber Grå Slemming

50410636

Mørtel for slemming av Leca under bakken og på sokler.

Weber Hvit Slemming

50410640

Til slemming av pipe og sokkel.

weberbase 260 Sokkelpuss

49075505

Pussmørtel med høy styrke og lavt vannopptak tilpasset
bruk på sokler. Benyttes sammen med webertherm 397
Armeringsnett. Benyttes fra 10 cm under bakken til 30-100
cm over bakken.

Weber Murmørtel M5

46030002

Murmørtel velegnet til de fleste mur- og pussarbeider.
Pumpbar.

weberbase KC 20/80

40109670

Mur- og pussmørtel på basis av sement og hydratkalk.
Benyttes på sterke underlag som tegl og betong.

weberbase KC 35/65

40109696

Mur- og pussmørtel på basis av sement og hydratkalk. Bl.a. til
muring av tegl og til puss.

Mer Informasjon

Tilhørende datablader og FDV-dokumentasjon finnes på www.weber-norge.no.
Her finnes også kalkulasjonsverktøy for beregning av mengder. Se også våre
brosjyrer «Weber fasadesystemer», samt veggleverandørens anvisninger.
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Produkt

Produktbeskrivelse

Malingstyper

Weber har flere sluttbehandlinger som benyttes på diverse underlag. weberton 303 Silikatmaling og weberton
301 Silikatgrunning er sluttbehandlinger basert på vannglass og tilfredsstiller DIN 18363 pkt 2.4.1 mhp
organiske tilsetningsstoffer inkl pigmenter. weberton 303 Silikatmaling reagerer kjemisk med underlaget og
bidrar til svært god teknisk beskyttelse. 303 inneholder mineralske fyllstoffer. weberton 301 Silikatgrunning
benyttes både som grunning, som tynner til 303 Silikatmaling og som sluttbehandling (2 strøk). weber
silco paint/Silikonharpiksmaling er basert på silikonharpiks/silikonharts som bindemiddel.
silkonharpiksbaserte produkter er delvis filmdannende og gir en meget god beskyttelse av underlaget selv i
værharde strøk. Malingene omtales som mineralske og/eller emulsjonsmalinger. De er dampdiffusjonsåpne.
For mere tekniske opplysninger- se gjeldende datablad på weber-norge.no.
weber silco paint
weberton 303 Silikatmaling
weberton 301 Silikatgrunning

Fargekode:
Antall strøk:
Utført dato:

Utførelsesdato:

Ordrenummer sluttbehandling:

Anvisninger for drift og vedlikehold
Ettersyn/kontroll

Vedlikeholdsinstruks
og -intervall

Utbedring av skader
/ vedlikehold. For
mer informasjon, se
www.webernorge.no.

Visuell årlig inspeksjon for å avdekke eventuelle skader.
Eventuelle mekaniske skader, sprekker/riss, avflassing, fukt, begroing, o. l. kontrolleres spesielt for vurdering
av utbedring.
Silikatmaling er en offersjiktsbehandling og slites med været. Den gir en svært god teknisk beskyttelse da den
reagerer kjemisk med underlaget. Selv om den synes slitt på overflaten gir den fremdeles god teknisk
beskyttelse i form av slagregnstetthet.
Skader utbedres umiddelbart.
Det anbefales at overflaten rengjøres/vedlikeholdes med lett vasking ca. hvert annet år eller ved behov.
Ommaling/ompussing etter 15 – 30 år avhengig av sluttbehandling og klimapåkjenning.
Vær oppmerksom på at fargelikhet ikke kan garanteres ved ny bestilling av malingsprodukter. Bland derfor
produkter med ulik produksjonsdato. Ved maling start og avslutt ved naturlige avslutninger slik at man unngår
fargeskiller.
Generelt om rengjøring
Ved behov anbefales en fasadevask for å fjerne f. eks. støv, nedsmussing, begroing eller lignende.
Nedsmussing har liten innvirkning på veggens tekniske tilstand. Bruk svake nøytrale vaskemidler med
vannslange med vanlig trykk (maks 50 bar, max 50°C og 1 meters avstand, høy vinkel) og evt myk kost. Unngå
bruk av høyt trykk og steaming med varmt vann. Hard mekanisk bearbeiding kan medføre nedsliping av
overflaten og behov for ny overflatebehandling.
Anbefalt produkt: BPS 7102 (til lettere forurensninger, alger og mose) fra Trion Tensid AB (www.trion.se ).
Forvann. Appliser med lavt trykk eler pensel. La virke og spyl av med ca 50 bar trykk- max 50°C, 20 ltr/minutt.
Vær svært forsiktig med trykket. Benytt BPS 7111 for langtidsvirkende effekt som sluttbehandling. For tyngre
forurensninger ta kontakt med En av Trion Tensids forhandlere i Norge.
Generelt om skader på flater med horisontal komponent (murkroner, avdekninger mv)
Malingene er beregnet for 100% vertikale flater. Fukt- og frostpåkjenninger er høy på horisontale flater og
malingsavflassing, frostskader mv vil raskt oppstå. Vi anbefaler skrånende beslag av skifer, metall etc med
membran under for å beskytte både murverk og for å redusere begroing/skader.
Generelt om mineralske malinger
Alle silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige
etseskader/nedmatting. Slike overflater bør tildekkes for å unngå at de utsettes for søl og/eller sprut. Eventuelt
søl må fjernes umiddelbart med vann. Etter herding kan malingen ikke fjernes annet enn mekanisk og det er at
stor fare for at etseskade/nedmatting har skjedd
1. Skader ned mot bakken
Avklar årsak til skader før utbedring for å evt forhindre nye skader. Fuktopptrekk puss og maling kan gi
malingsavflassing, pussavflassing, frostskader og løs puss. Ned mot bakken benyttes Silikonharpiksmaling
som sluttbehandling. Sørg for god drenering, avrenning av vann og knotteplast. Unngå å tett belegg
(asfalt/belegningsstein) helt inntil sokkelen.
2. Reparasjon fasade/riss/sprekk
Avklar årsak til riss/sprekk før utbedring for å evt forhindre nye skader. Riss/sprekk kan komme av bla. for tynt
pussjikt, manglende armering, manglende forsterkning rundt åpninger, materialoverganger,
konstruksjonspåkjenninger mv.
Skader i puss og overflatebehandling repareres generelt med produkter tilsvarende det som er brukt
opprinnelig. Mal/puss etter ca 14 dager. OBS! Flekkreparasjoner vil gi synlige farge/strukturforskjeller.
3. Vedlikehold/rebehandling av silikatmaling (og 301 Silikatgrunning):
Silikatmaling krever ikke noe spesielt vedlikehold bortsett fra en vask hvert 2. år eller ved behov.
Oppfrisking: Etter ca. 10 år eller ved behov, kan overflaten ”forsterkes” med påføring av Weberton 301
Silikatgrunning tynnet med vann 1:1. Fargen vil bli en nyanse mørkere. Det aktive bindemiddelet, vannglass, vil
forsterke porøs puss/maling. Påføres med rull eller kost og bearbeides godt inn i underlaget.
Ommaling kan skje etter 20 år eller ved behov (tidligere /senere). Det er viktig å rengjøre flatene før maling.
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Malingens egenskaper opprettholdes selv ved flere ommalinger (beholder diffusjonsåpenheten). Kan
overmales med weberton 303 Silikatmaling, weber silco paint, weber silco render weber topdry render.
Forventet teknisk levetid på silikatmaling er ca 20-30 år før ny maling er påkrevet. Levetiden er dog avhengig
av mikroklimatiske påkjenninger, vær og vind. Ny ommaling tidligere enn dette kan derfor være nødvendig ved
stor mekanisk slitasje på overflaten. Farge- og strukturforskjeller må påregnes ved flekkbehandling.
4. Vedlikehold/rebehandling av silikonharpiksmaling:
Silikonharpiksmaling krever ikke noe spesielt vedlikehold bortsett fra en vask hvert 2. - 3. år eller ved behov.
Ommaling kan skje etter 15-20 år eller ved behov. Det er viktig å rengjøre flatene før maling. Kan
overflatebehandles med weber silco paint, weber silco render og weber topdry render.
Farge- og strukturforskjeller må påregnes ved flekkbehandling.
9. Fjerning av graffiti:
Graffiti/tagging er generelt vanskelig å fjerne. Et alternativ er å male over partiet, men risikoen er da stor for å få
fargeforskjell mellom gammel og ny maling, samt oppbygging av dampdiffusjonstette sjikt. Det anbefales å
kontakte spesialfirma på graffitifjerning eller å benytte dampdiffusjonsåpne antigraffiti løsninger. Anbefalt
antigraffiti til mineralsk underlag er voksbaserte systemer med lavt smeltepunkt. For eksempel Trion Tensid AB/
AGS produkter for både beskyttelse og fjerning.
10. Fjerning av alger/grønske:
Alger og grønske er organismer som trives i fuktige og skyggefulle partier. Typiske steder er nordvendte
fasader med puss ned mot bakkenivå der vann spruter opp på veggen, i nærheten av taknedløp og bak
beplantning. Lyse/Hvite fasade og godt isolerte vegger med høy U-verdi er også utsatt. Fukt i underlaget før
pussing/maling kan også øke risikoen for begroing. Om mulig, bør typiske årsaker til algevekst fjernes. Alger
kan være røde, grønne og sorte.
Algeveksten kan behandles med 10% Klorinoppløsning eller saltbaserte ugressdrepere som sprøytes på i
egnet dosering. Etter noen dagers virketid vaskes veggflaten ren, og behandlingen gjentas ved behov. Prøv
alltid på et mindre synlig sted for å avgjøre effekten.
Kjemisk rengjøring: Anbefalt produkt BPS 7102 fra Trion Tensid AB (www.trion.se). Forvann. Appliser med lavt
trykk eler pensel. La virke og spyl av med ca 50 bar trykk- max 50°C, 20 ltr/minutt. Vær svært forsiktig med
trykket.
Langtidsvirkende algebeskyttelse: Anbefalt produkt BPS 7111 fra Trion Tensid AB
Rebehandling av overflate: Benytt tilsvarende produkt som opprinnelig etter god opptørking. weber topdry
render med Aquabalance Technology er spesielt utviklet for å redusere risikoen for begroing.
11.Fjerning av svartsopp:
Svartsopp ser ut som små sorte prikker som forekommer på alle overflater som er utsatt for fukt og
manglende opptørking (tilsvarende som for algevekst). Kan forbygges ved at flatene vaskes jevnlig. Ved
fjerning av svartsopp kan flere metoder benyttes. Vasking med vann tilsatt 5 % klor fjerner soppen i overflaten
men dreper ikke røttene. Årlig vask av fasaden med et fasadevaskemiddel og forsiktig etterspyling med
hageslange er også et alternativ. Et annet alternativet er bruk av hydrogenperoksid. Her er det viktig å følge
leverandørens bruksanvisning og sikkerhetstiltak.
Kjemisk rengjøring: Anbefalt produkt BPS 7102 fra Trion Tensid AB (www.trion.se). Forvann. Appliser med lavt
trykk eller pensel. La virke og spyl av med ca 50 bar trykk- max 50°C, 20 ltr/minutt. Vær svært forsiktig med
trykket.
Langtidsvirkende algebeskyttelse: Anbefalt produkt BPS 7111 fra Trion Tensid AB
Rebehandling av overflate: Benytt tilsvarende produkt som opprinnelig etter god opptørking.

Behandling av avfall
Levering av avfall

Avfallskode og
avfallsstoffnummer

Avfall/våte produkter skal behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Herdet materiale er ikke
spesialavfall.
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.
EAL: 080112 annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11

Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.weber-norge.no
Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.weber-norge.no
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Produkt
Produktbeskrivelse

Weber Fiberpussystem benyttes til bl. a. pussing av Leca-blokker samt til Weber Fasadesystemer. I tillegg benyttes
Fiberpussystemet på underlag av EPS (isolerte grunnmurssystemer) og andre mineralske underlag. Inne og ute.
Pussystemet bygges opp av 2 sjikt med weberbase 261 Fiberpuss med et armeringsnett av glassfiber mellom de 2
sjiktene. Total pusstykkelse er 8-12 mm. Armeringsnettet skal ligge i ytre del av 1.sjikt.
Til sluttbehandling brukes silikat- eller silikonharpiksbaserte produkter. Alternativt kan webermin 209 Rivpuss på
underlag av Leca, tegl eller betong. Weber Fiberpussystem er dokumentert slagregntett når utført iht veiledning.

Komponenter

Grunnpuss
1. weberbase 261 Fiberpuss
2. webertherm 260 Sokkelpuss
3. webertherm 391 Hjørnelist
4. webertherm 392 Hjørnelist rull
5. webertherm 397 Armeringsnett
6. weber 428 Vindusprofil (Hvit/Sort)
7. weber 400 N Startlist
8. weber 401 N Starlist (inntrukket sokkel samt VGE)
9. weber 411 Rissarmeringsnett
10. webertherm 418 Dil.fuge 10mm
11. webertherm Fugebånd 3-10mm

Utførelsesdato:

Sluttbehandling
weber silco paint
weber silco render
webermin 209 Rivpuss
weberton 301 Silikatgrunning
weberton 303 Silikatmaling
weber silicate render
weber topdry render
Annet:
Kryss av for aktuell behandling.
Fargekode:

Ordrenummer sluttbehandling:

Anvisninger for drift og vedlikehold
Ettersyn/kontroll

Vedlikeholdsinstruks
og -intervall

Visuell årlig inspeksjon for å avdekke eventuelle skader.
Eventuelle mekaniske skader, sprekker/riss, avflassing, fukt, begroing, o. l. kontrolleres spesielt for vurdering av
utbedring.
Skader utbedres umiddelbart.
Det anbefales at overflaten rengjøres/vedlikeholdes med lett vasking ca. hvert annet år eller ved behov.
Ommaling/ompussing etter 15-30 år avhengig av sluttbehandling og klimapåkjenning.
Generelt om rengjøring

Ved behov anbefales fasadevask for å fjerne f. eks. støv, nedsmussing, begroing eller lignende. Bruk svake, nøytrale
vaskemidler og hageslange med vanlig trykk og evt. kost. (Ved bruk av høytrykksvask må trykket justeres ned samt
spyling skje fra minimum 1m avstand for å unngå skader på overflaten. Maks temperatur 50°C). Mekanisk
bearbeiding kan medføre nedsliping av overflaten og behov for ny overflatebehandling.
Anbefalt vaskemiddel: Reno 12 (fra Trion Tensid AB) benyttes som allrengjøringsmiddel på fasader. Forvann
overflaten. Bland Reno 12 1:1 med vann og appliser med lavtrykkssprøyte eller pensel. La virke i ca 30 min. og spyl
av med vann. Reno 12 virker i kaldt vann men best effekt oppnås i temperaturområdet 20-25°C.
Ved problemer med algepåvekst kan BPS 7111 påføres etter rengjøring. Dette gir en langtidsvirkende effekt mot
alger.
Generelt om skader på flater med horisontal komponent (murkroner, avdekninger mv)
Weber Fiberpussystem er kun beregnet for vertikale flater. Fukt- og frostpåkjenning er høy på horisontale flater og
malingsavflassing, frostskader mm vil raskt oppstå. Vi anbefaler skrånende beslag av skifer, metall etc med
membran under for å beskytte både murverk og for å redusere begroing/skader.
Utbedring av skader
/ vedlikehold. For
mer informasjon om
produkter, se
www.webernorge.no.

1. Skader ned mot bakken
Avklar årsak til skader før utbedring for å forhindre nye skader. Fuktopptrekk i weberbase 261 Fiberpuss og sluttpuss
kan gi avflassing av maling og sluttpuss, og frostskader på puss. Ned mot bakken anbefales bruk av webertherm 260
Sokkelpuss. Friskjær Fiberpuss ned mot bakken og etabler et beslag som går ca 20 cm opp på sokkelen, felles på
skrått oppover i underlaget. Fugen tettes med tettemasse for utendørs bruk.
Alternativt friskjæres webertherm 261 Fiberpuss og sokkelen slemmes (på mineralske underlag). Alternativt benytt
webertherm 260 Sokkelpuss fra ca 15 cm under bakkenivå til ca 30 cm over bakkenivå.
Ned mot bakken benyttes weber silco paint som sluttbehandling. Benytt drenerende masser til tilbakefylling og sørg
for helling vekk fra bygning. Unngå å tett belegg (asfalt/belegningsstein) helt inntil sokkelen.
2. Reparasjon Fasade/Riss/Sprekk
Avklar årsak til riss/sprekk før utbedring for å forhindre nye skader. Riss/sprekk kan komme av bla. for tynt pussjikt,
manglende armering, manglende forsterkning rundt åpninger, materialoverganger, konstruksjonspåkjenninger mv.
Skader i puss og overflatebehandling repareres generelt med produkter tilsvarende det som er brukt opprinnelig. Før
utbedring må løst sittende puss/maling fjernes. Riss/sprekker åpnes ca 10 cm på hver side med rette sårkanter.
Puss slipes ned til armeringsnettet. Benytt Weber 411 Rissarmerigsnett som pusses inn med glattsiden mot
underlaget. Påfør weberbase 261 Fiberpuss over til jevnt med opprinnelig pussjikt. Maling/sluttpuss kan utføres etter
ca 14 dager. OBS! Flekkreparasjoner kan gi synlige farge/strukturforskjeller.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68 • NO-0680 Oslo • P.O.Box 6211 Etterstad • NO-0603 Oslo • Norway
info@weber-norge.no • www.weber-norge.no • Reg. of ent. NO 940 198 178 MVA/VAT • Bank account 8101 19 23577 • Danske Bank

FDV-dokumentasjon
Weber Fiberpussystem (rev. 27.06.2019)
3. Vedlikehold av weberton 303 Silikatmaling (og 301 Silikatgrunning):
Silikatmaling krever ikke noe spesielt vedlikehold bortsett fra en vask ca. hvert 2. år eller ved behov.
Oppfrisking: Etter ca. 10 år eller ved behov, kan overflaten ”forsterkes” med påføring av Weberton 301
Silikatgrunning tynnet med vann 1:1. Fargen vil bli en nyanse mørkere. Det aktive bindemiddelet, vannglass, vil
forsterke porøs puss/maling. Påføres med rull eller kost og bearbeides godt inn i underlaget.
Ommaling kan skje etter ca. 20 år eller ved behov (tidligere /senere). Det er viktig å rengjøre flatene før maling.
Malingens egenskaper opprettholdes selv ved flere ommalinger (beholder diffusjonsåpenheten). Kan overmales med
weberton 303 Silikatmaling, weber silco paint eller pusses med weber silco render og weber topdry render.
Forventet teknisk levetid på silikatmaling er ca 20-30 år før ny maling er påkrevet. Levetiden er dog avhengig av
klimatiske påkjenninger. Ny maling tidligere enn dette kan derfor være nødvendig ved stor mekanisk slitasje på
overflaten. Farge- og strukturforskjeller må påregnes ved flekkbehandling.
4. Vedlikehold av silikonharpiksmaling/weber silco paint:
Weber silco paint krever ikke noe spesielt vedlikehold bortsett fra en vask ca. hvert 2. år eller ved behov.
Ommaling kan skje etter ca. 20 år eller ved behov. Det er viktig å rengjøre flatene før maling. Kan overmales med
silco paint eller pusses med weber silco render og weber topdry render.
Farge- og strukturforskjeller må påregnes ved flekkbehandling.
5. Vedlikehold av silikatpuss/silicate render:
Weber silcate render/silikatpuss krever ikke noe spesielt vedlikehold bortsett fra en vask ca. hvert 2. år eller ved
behov.
Kan overmales med weberton 303 Silikatmaling og weber silco paint. Ompussing kan være nødvendig etter ca. 20
år. Det er viktig å rengjøre flatene før ny overflatebehandling. Kan sluttbehandles med silikatmaling, weber silco
render og weber topdry render. Farge- og strukturforskjeller må påregnes ved flekkbehandling.
6. Vedlikehold av silikonharpikspuss/silco render:
weber silco render krever ikke noe spesielt vedlikehold bortsett fra en vask ca. hvert 2. år eller ved behov.
Kan overmales med weber silco paint eller sluttbehandles på ny med weber silco render eller weber topdry render.
Ompussing kan være nødvendig etter ca. 20 år. Farge- og strukturforskjeller må påregnes ved flekkbehandling.
7. Vedlikehold av 209 Rivpuss:
Rivpuss krever minimalt med vedlikehold. Den mineralske overflaten vil slites jevnt og dra med seg smuss og evt
alger. Rengjøres med høytrykk som beskrevet tidligere ved behov. Forventet holdbarhet 40-60 år uten rebehandling
avhengig av klimatiske påkjenninger. Skader utbedres med tilsvarende produkt og fargekode. Farge- og
strukturforskjeller må påregnes ved flekkbehandling.
8. Vedlikehold av 260 Sokkelpuss
Sokkelpuss krever minimalt med vedlikehold. Den mineralske overflaten vil slites jevnt. Rengjøres som beskrevet
tidligere ved behov. Sokkelpuss står best uten overflatebehandling.
9. Fjerning av grafitti:
Grafitti/tagging er generelt vanskelig å fjerne. Et alternativ er å male over partiet, men risikoen er da stor for å få
fargeforskjell mellom gammel og ny maling, samt oppbygging av dampdiffusjonstette sjikt. Det anbefales å kontakte
spesialfirma på grafittifjerning eller å benytte dampdiffusjonsåpne antigrafitti løsninger. Anbefalt antigrafitti til
mineralsk underlag er voksbaserte systemer med lavt smeltepunkt. For eksempel Trion Tensid AB/ AGS produkter
for både beskyttelse og fjerning.
10. Fjerning av alger/grønske:
Alger og grønske er organismer som trives i fuktige og skyggefulle partier. Typiske steder er nordvendte fasader med
puss ned mot bakkenivå der vann spruter opp på veggen, i nærheten av taknedløp og bak beplantning. Lyse/hvite
fasade og godt isolerte vegger med høy U-verdi er også mere utsatt. Fukt i underlaget før pussing/maling kan også
øke risikoen for begroing. Om mulig, bør typiske årsaker til algevekst fjernes. Alger kan være røde, grønne og sorte.
For langtidsvirkende effekt av algebeskyttelse anbefales BPS 7111 fra Trion Tensid AB, se avsnitt om rengjøring.
Rebehandling av overflate: Benytt tilsvarende produkt som opprinnelig etter god opptørking. weber topdry render
med Aquabalance Technology er spesielt utviklet for å redusere risikoen for begroing.
11.Fjerning av svertesopp:
Svertesopp ser ut som små sorte prikker og forekommer på i stort sett alle overflater som utsettes for fukt og
manglende opptørking (tilsvarende som for algevekst). Jevnlig vask av flatene har god forebyggende effekt mot
forekomsten av svertesopp.
Fjerning av svertesopp: Ved mildere angrep av svertesopp kan overflatene vaskes med 5% klorinoppløsning. Dusj
klorinoppløsning på fasaden og la det virke i 2-3 timer. Ikke skrubb overflaten. Spyl grundig med vann. Gjenta
behandlingen ved behov.
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NB! Klorinoppløsning kan bleke fargene på pigmenterte malinger/sluttpusser. Nytt malingsstrøk kan derfor være
nødvendig etter behandling med klorinoppløsning.
For langtidsvirkende effekt av algebeskyttelse anbefales BPS 7111 fra Trion Tensid AB, se avsnitt om rengjøring.
Rebehandling av overflate: Benytt tilsvarende produkt som opprinnelig etter god opptørking. weber topdry render
med Aquabalance Tecnology er spesielt utviklet for å redusere risikoen for begroing.

Behandling av avfall
Levering av avfall

Rester av ubrukt Fiberpuss (pulver) klassifiseres som farlig avfall. Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som
farlig avfall. Det kan avhendes som byggavfall til deponering eller gjenvinning.
Ved tilsetning av vann vil produktet herde etter 5-6 timer og kan da deponeres som ufarlig byggavfall.
Emballasje skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.
Avfallshåndtering av rivingsavfall er avhengig av sammensetningen. Fiberpuss inneholder ikke miljøfarlig avfall og
kan deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Det samme gjelder
Fiberpuss med malt overflate.
Fiberpuss med overflatebehandling håndteres som farlig avfall jfr. FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning
og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Ved å skille sluttpussen fra fiberpussen leveres sluttpussen som farlig avfall og det øvrige deponeres som ikke farlig
avfall på godkjent fyllplass.
Det anbefales at lister, armeringsnett og fugebånd fjernes dersom fiberpuss brukes som fyllmasse. Disse
komponentene er plast og deponeres som ikke farlig avfall på godkjent fyllplass.

Avfallskode og
avfallsstoffnummer

17 09 04 Ufarlig byggavfall
17 01 01 betong
17 01 06 blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige
stoffer
17 02 03 plast
Papirsekker: EAL 150106
Plastsekker: EAL 150102

Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.weber-norge.no
Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.weber-norge.no

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68 • NO-0680 Oslo • P.O.Box 6211 Etterstad • NO-0603 Oslo • Norway
info@weber-norge.no • www.weber-norge.no • Reg. of ent. NO 940 198 178 MVA/VAT • Bank account 8101 19 23577 • Danske Bank

FDV-dokumentasjon
Leca® blokker
Prosjektinformasjon

Vegger av Leca Blokker

Identifikasjon av vegg(er):

Vegg i akse:

Entreprenør/utførende:

Tegningsnummer/revisjon:

Prosjekt/adresse:

Produkt- og materialinformasjon
Leca blokker:

Mørtel *) til muring og pussing:

Universalblokk 100  150  200  250  300 

Murmørtel: M5  KC 35/65 

Basicblokk

Blokklim  Stone Fix  (kun for Leca Lettvegg)

150  200  250 

Lettveggsblokk
Finblokk

Annet:………………………

88  118 
125  150  200  250 

Puss inne: KC 35/65  KC 50/50  Fiberpuss

Isoblokk

weber Sparkel 
250  300  350  Fasadeblokk  Puss ute: Slemmemørtel  Fiberpuss 

Lydblokk

175  250 

Annet:…………………………

Annet

…………………………………………..

Kommentar:…………………………………………….

Leca blokker

Informasjon om produkter og anbefalt utførelse finnes på www.leca.no og i
våre brosjyrer Leca Byggebok, Leca Teknisk Håndbok og Leca Fasadeblokk.

Mur- og pussmørtel:

Informasjon finnes på www.weber-norge.no. Mur- og pussmørtler er
merkepliktige, og sikkerhetsdatablad (tidligere kalt HMS datablad) finnes på
www.weber-norge.no

Pussing av Leca:

Alle Leca blokker brukt utendørs må påføres puss og overflatebehandling
dersom veggen skal være slagregntett. weber.base 261 Fiberpuss med
tilhørende sluttbehandling er vår anbefalte pussløsning for alle Leca blokker
utvendig over bakken. Dersom andre sluttbehandlinger er brukt, må
vedlikehold avklares i henhold til leverandørens anvisninger. Se utførlig
beskrivelse om Weber Fiberpuss system på www.weber-norge.no

Maling av Leca:

Generelt anbefales kun bruk av diffusjonsåpne malinger, først og fremst
silikatmaling. Malinger basert på akryl, lateks eller pliolite anbefales generelt
ikke på Leca murverk. Mer informasjon finnes på www.weber-norge.no

A Saint-Gobain brand

Leca Norge AS, Årnesvegen 1, 2009 Nordby
www.leca.no
Tlf +47 41 43 71 00

FDV-dokumentasjon
Leca® blokker
Anvisninger for drift og vedlikehold
Innfesting i Leca vegger

Til feste i Leca vegger anbefales spesielle festeplugger. Kontakt din forhandler
for mer informasjon. Aktuelle leverandører av festemidler er:
Motek
www.motek.no Christiania Spigerverk www.spigerverket.no
Würth
www.wuerth.no Tingstad
www.tingstad.no
Emhart Sjong www.emhart.com Gunnebo-Anja
www.gunneboanja.no
Essve Norge www.essve.no

Reparasjon av Leca
blokker

Mindre skader på Leca blokker kan repareres med weber Murmørtel M5.
Reparasjon av større skader bør vurderes av fagfolk i hvert enkelt tilfelle.

Reparasjon av puss

Skader i puss repareres generelt med pusstyper tilsvarende den som er brukt
opprinnelig. For mer informasjon se www.weber-norge.no

Rengjøring av puss inne og Yttervegger pusset med Webers fiberpuss og anbefalt sluttbehandling kan stå
i inntil 20-30 år uten behov for vedlikehold. Det anbefales allikevel en lett
ute
fasadevask ved behov som for eksempel. støv, ujevn nedsmussing eller
lignende. Nedsmussing har liten innvirkning på veggens tekniske tilstand.
Bruk svake nøytrale vaskemidler med vannslange med vanlig trykk og kost.
Unngå bruk av høytrykksspyling og steaming med varmt vann. For mer
informasjon se www.weber-norge.no
Vedlikehold av maling
utvendig

Oppfrisking: Etter ca. 10 år kan malingen ”forsterkes”/friskes opp med
påføring av weber.ton 301 Silikatgrunning tynnet med vann 1:1. Fargen vil bli
en nyanse mørkere. Påføres med rull eller kost.
Ommaling kan skje etter 20-30 år eller ved behov. Viktig å rengjøre flatene
før maling. Malingens egenskaper opprettholdes selv ved flere ommalinger
(beholder diffusjonsåpenheten).
Se mer informasjon på www.weber-norge.no

Silikatpuss vedlikehold:

Silikatpuss krever ikke noe spesielt vedlikehold bortsett fra en vask en gang i
mellom eller ved behov. Kan overmales med Silikatmaling. Se mer
informasjon på www.weber-norge.no

Fjerning av graffiti:

Graffiti/tagging er generelt vanskelig å fjerne. Et alternativ er å male over
partiet, men da er risikoen stor for å få fargeforskjell mellom gammel og ny
maling. Det anbefales å kontakte egne spesialfirma på graffitifjerning. Se mer
informasjon på www.weber-norge.no

Fjerning av alger/grønske:

Alger er vanligvis grønne, men de kan også ha andre farger som rød, brun
eller blågrå. Algeveksten er svært vanlig på steinoverflater som er fuktige over
lengre tid. Algeveksten behandles med Klorin eller saltbaserte ugressdrepere
som sprøytes på i egnet dosering. Etter noen dagers virketid vaskes
veggflaten ren, og behandlingen gjentas ved behov. Se mer informasjon på
www.weber-norge.no

Fjerning av svertesopp:

Svertesopp ser ut som små svarte prikker som forekommer på alle overflater
som er utsatt for fukt og manglende opptørking. Kan forbygges ved at flatene
vaskes hvert 3.- 4. år. Ved fjerning av svertesopp kan flere metoder benyttes.
Vasking med vann tilsatt 5% klor fjerner soppen. Årlig vask av huset med et
fasadevaskemiddel og forsiktig etterspyling med hageslange er også et
alternativ. Det beste alternativet er bruk av hydrogenperoksid. Her er det viktig
å følge leverandørens bruksanvisning og sikkerhetstiltak. Se mer informasjon
på www.weber-norge.no.

A Saint-Gobain brand

Leca Norge AS, Årnesvegen 1, 2009 Nordby
www.leca.no
Tlf +47 41 43 71 00

FDV-dokumentasjon
Leca® blokker
Behandling av avfall
Levering av avfall

Avfallskode og
avfallsstoffnummer

Leca blokker kan gjenbrukes enten som fyllmasse eller ved at blokkene
males opp og blir råvare i produksjonen av nye Leca blokker. Gjenbruk av
Leca som fyllmasse er en vanlig måte å gjenbruke Leca på!
For mer informasjon om Leca Isoblokk og avfallshåndtering, se
dokumentet «Miljøforhold knyttet til ombygging/ riving av eldre vegger av
Leca Isoblokk»
Leca blokker er i seg selv ikke klassifisert som farlig avfall.
Ved riving av Leca blokkvegger ber vi om at man forholder seg til FDV
informasjonen for de mur-, puss- og malingsmaterialer som er benyttet i
veggen.
Avfallskode for Leca blokker uten PUR-skum: 17 01 01 betong
Avfallskode for PUR-skum i Leca Isoblokk:
17 02 03 plast

Oppdatert okt.2018

A Saint-Gobain brand

Leca Norge AS, Årnesvegen 1, 2009 Nordby
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Weber Grå Slemming
Produktdatablad

PRODUKTFORDELER
• Hydrofobert
• Rask å påføre
• Til grunnmurer

PRODUKTBESKRIVELSE
Weber Grå Slemming brukes til slemming av Leca, tegl og betong og i overgang grunnmur/fasade. Gir en vannavvisende overflate. Finnes også i hvit.

PRODUKTSPESIFIKASJON
YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-NO-M28117638
PR-nummer: 40989
EGENSKAPER
Materialforbruk

Ca. 4 kg pr. m2 (kosting, i 1. strøk)
Ca. 2 kg pr. m2 (kosting, i 2. strøk)

Påføringstemperatur

> +5°C

Minimum tykkelse

3 mm

Vannbehov

Ca. 4,4-5,6 liter pr. sekk

Bindemiddel

Sement

Tilslag

Sand 0-0,5 mm

Farge

Grå

LEVERINGSFORM
Weber Grå Slemming leveres i 20 kg papirsekker med impregnert vannfast papir.

BRUKSOMRÅDE
Weber Grå Slemming brukes til:
• Slemming av Leca grunnmur under terreng, samt på sokkel
• Benyttes på underlag av tegl, betong, Leca
Overflatevarianter: kostet, slemmet.

LAGRING
12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes
omgående.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Alle overflater rengjøres nøye. Løse partikler, støv, mørtelrester etc. fjernes. Underlaget kan med fordel forvannes.

Oppdatert: 26.06.2019

BLANDING
Bland med vann i hurtiggående blander i 3-4 minutter eller i langsomtgående blander i minst 10 minutter. Hold konstant vannmengde og samme blandingstid ved hver blanding. Benytt ca. 4,4-5,6 liter vann pr. sekk.

PÅFØRING
Weber Grå Slemming kostes på i 1-2 strøk (2 strøk utvendig), med 1 døgns herdetid mellom første og andre strøk. Weber Grå
Slemming kan også trekkes på med brett i 1. sjikt og deretter kostes ut. På sokkel grunnmur bør Weber Grå Slemming trekkes opp
til ca. 30-45 cm over bakkenivå.

ETTERBEHANDLING
Den ferdige pussen skal ettervannes og holdes fuktig i minst 3 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
VINTERHÅNDTERING
Ved muring ved lavere temperatur enn +5°C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene etter påføring, kan det
tilsettes weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Vær oppmerksom på at tilsetning av weber Antifrost kan øke faren for saltutslag. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget
langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20 °C
ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for raskt uttørking av mørtelen i forbindelse med
oppvarming ved lave temperaturer.
Pussarbeider og slemming skal ikke utføres i temperaturer under +5oC. Beskytt mot frost til materialet har herdet ferdig.
Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

PRAKTISKE RÅD
Avled regnvannet fra taket.
Mørke flekker eller grenseoverganger i den ferdige pussen kan gjøres lysere ved lett børsting med stålbørste.

SIKKERHETSTILTAK
Sammen med fuktighet og vann virker weber Grå Slemming aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på
samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber Grå
Slemming inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet
MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html
ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Tel. 04455
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

Oppdatert: 26.06.2019

weber silco paint
Produktdatablad

PRODUKTFORDELER
• Diffusjonsåpen
• Meget lavt vannopptak
• Egnet til overflatebehandling av tidligere akrylmalte flater

PRODUKTBESKRIVELSE
weber silco paint er en løsemiddelfri, diffusjonsåpen maling med høy andel silikonharpiksbindemiddel. Sluttresultatet er en diffusjonsåpen overflate med meget lavt vannopptak og gode smussavvisende egenskaper. Benyttes sammen med weber Silikongrunn på ikke-hydrofoberte og tidligere malte overflater. Til innendørs og utendørs bruk.
Leveres i 99 standardfarger iht. Weber fargekart. Se weber-norge.no

PRODUKTSPESIFIKASJON
NOBB.nr.
Hvit: 55366413
Pigmentert: 55366394
EGENSKAPER
Materialforbruk

Et strøk: 0,2-0,4 kg pr. m2
To strøk: 0,4-0,6 kg pr. m2
Ca 50 kvm/strøk/spann. Avhengig av underlag, struktur og
sugeevne.

Forpakning

Spann á 20 kg

Påføringstemperatur

+8oC - +25oC. Vintertiltak iht NS EN 3420 kap N ved
temperaturer under +5oC.

Tørke-/herdetid

Minimum 12 timer mellom strøkene Ca. 3 dagers herding. Lav
temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden.

Våt densitet

1,45 kg/dm3

Bindemiddel

Silikonharpiks

Farge

99 standardfarger. Se Weber fargekart.

Pigment

Uorganisk

Vanndampmotstand

Sd 0,13

pH

7,5-8,5

BRUKSOMRÅDE
weber silco paint kan benyttes på mineralske underlag som sement- og kalk-/sementbasert puss puss og betong.
Velegnet til rehabilitering av tidligere malte flater med organisk maling.
Kan benyttes innen- og utendørs.

LAGRING
Lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet emballasje i minst 12 måneder fra produksjonsdato.
Oppdatert: 03.07.2019

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og fete forurensninger. Underlaget skal være velherdet, normalt 10-14 dager, se
også anbefalt herdetid for grunnpuss. weberbase 261 Fiberpuss skal ikke forbehandles. Ved påføring på andre mineralske og
ikke-hydrofoberte underlag (KC- og sementbaserte), anbefales hydrofobering med weberprim Silikongrunn. Tidligere malte
overflater rengjøres nøye for porøs eller løstsittende maling og primes med weber Silikongrunn. Meget glatt/slett betong kan
sandblåses lett for å få en ru overflate.

BLANDING
Omrøres nøye før bruk. Skal ikke blandes med vann før bruk. Bland bøtter med ulike produksjonsdato.

PÅFØRING
Påføres i tynne heldekkende sjikt med rulle, pensel eller egnet sprøyteutstyr. Påfør alltid i minst 2 strøk til anbefalt forbruk for
å unngå fargeavvik. Påfør i våte skjøter eller avslutt påføringen ved naturlige avslutninger (taknedløp, hjørner etc) for å unngå
fargeskiller.

ETTERBEHANDLING
Beskytt pussede flater mot nedbør og frost til pussen er ferdig herdet, normalt minst 3 døgn. Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet forlenger herdetiden. Pussen kan beskyttes med antigrafitti.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +8oC eller overstige +25oC. Ikke mal i direkte solskinn, regn eller
ved høy luftfuktighet.
weber silco paint kan etse glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi skader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart
med vann. Etter herding kan maling kun fjernes mekanisk. Dekk til flater som ikke skal males
Pga. våtere klima er det en økende utfordring med begroing, hvite/lyse farger er mest utsatt.

PRAKTISKE RÅD
Vi anbefaler prøveoppstrøk for kontroll av farge og struktur før hovedbestilling. Fargeavvik kan forekomme ved ulike bestillinger/
produksjoner pga produktets mineralske sammensetning.
I vårt nordiske klima med mye nedbør er levevilkårene for sopp og alger gode. For å redusere risikoen for påveskt på fasaden
bør man unngå å ha trær og busker tett innpå huset. Hvite og lyse farger har også vist å være mere utsatt for påvekst sammenlignet med fasader med noe brytning i fargen. Unngå bruk på horisontale flater. Påføring på varme flater kan gi fargekjolder.
NB: Regntak skal alltid benyttes ved utførelse.

SIKKERHETSTILTAK
Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Tel. 04455
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

Oppdatert: 03.07.2019

weber silco render
Produktdatablad

PRODUKTFORDELER
• Vannavisende/lavt vannopptak
• Egnet til overfaltebehandling av tidligere akrylmalte overflater
• Diffusjonsåpen

PRODUKTBESKRIVELSE
weber silco render er en ferdigblandet og gjennomfarget sluttpuss med høy andel silikonharpiks/silikonharts. Sluttresultatet er
en diffusjonsåpen overflate med meget lavt vannopptak og gode smussavvisende egenskaper. Behandling med weberpas silco
render består av ett strøk weber silco paint som grunning, og ett sjikt weber silco render. Til innendørs og utendørs bruk.
Leveres i 99 standardfarger i hht Weber fargekart. Se www.weber-norge.no

PRODUKTSPESIFIKASJON
YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-14671
NOBB.nr.
Hvit 1,5 mm: 55366360
Pigmentert 1,5 mm: 55366341
EGENSKAPER
Materialforbruk

1,5 mm kornstørrelse: ca. 2,3 kg/m²
1,0 mm kornstørrelse (bestillingsvare): ca 1,5 kg/m²
2,0 mm kornstørrelse (bestillingsvare): ca 3,3 kg/m²
Gjelder brettskurt utførelse.

Forpakning

Spann á 20kg.

Påføringstemperatur

+5oC - +30oC. Vintertiltak iht NS EN 3420 kap N ved
temperaturer under +5oC.

Tørke-/herdetid

24 timer mellom grunning og sluttpuss. Ca. 3 dagers herding.
Lav temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden

Våt densitet

1,8 kg/dm3

Kornstørrelse

1,5 mm. Kan også leveres i 1 og 2 mm kornstørrelse.

Bindemiddel

Silikonharpiks

Farge

99 standardfarger. Se Weber fargekart.

Pigment

Uorganisk

Vanndampmotstand

Sd 0,11

pH

8-9

Brannklasse

A2

BRUKSOMRÅDE
weber silco render kan benyttes på faste mineralske underlag som f.eks. sement-, kalk-/sementbasert puss og betong. Godt
egnet som sluttbehandling på Weber Fiberpussystem og weberpas FlexiGuard.
Oppdatert: 03.07.2019

Kan også benyttes til rehabilitering av tidligere malte flater med organisk maling.
For bruk på underlag som f eks tegl, lettbetong, betong anbefales først grunning med egnet grunningsmørtel.
Kan benyttes innen- og utendørs.

LAGRING
Lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet emballasje i minst 12 måneder fra produksjonsdato.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og fete forurensninger. Underlaget skal være velherdet, normalt 7-10 dager, se
også anbefalt herdetid for grunnpuss.
Ved bruk på KC-basert pusstyper og på weberbase 261 Fiberpuss, skal underlaget primes med ett strøk weber silco paint i
samme farge som pussen. Meget glatt/slett betong sandblåses lett for å få en ru overflate før grunning. Ved bruk på betong
utendørs anbefales først et grunningssjikt med egnet grunningsmørtel.
Tidligere malte overflater rengjøres nøye for porøs eller løstsittende maling og primes med weber Silikongrunn.

BLANDING
Omrøres nøye før bruk. Ved behov kan silicate render spes med maksimalt 2 % rent vann. Bland bøtter med ulike produksjonsdato.

PÅFØRING
Brettskurt utførelse:
Dagen etter grunning med weber silco paint påføres weber silco render i samme fargekode med stålbrett til et heldekkende sjikt,
like tykt som kornstørrelsen. Benytt passende sprøyteverktøy eller trekk på med stålbrett. Skur overflaten umiddelbart i sirkulerende bevegelser. Til skuring anbefales bruk av plastbrett/plastglatter.
Stenket utførelse:
Dagen etter påføring av weber silco paint stenkes overflaten med weber silco render til ønsket struktur.
Påfør i våte skjøter og avslutt påføringen ved naturlige avslutninger (taknedløp, hjørner etc) for å unngå fargeskiller.

ETTERBEHANDLING
Beskytt pussede flater mot nedbør og frost til pussen er ferdig herdet, normalt minst 3 døgn. Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet forlenger herdetiden. Pussen kan beskyttes med antigrafitti.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +5°C eller overstige +30°C. Puss ikke i direkte solskinn, regn eller
ved høy luftfuktighet.
weber silco render kan etse glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi skader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med vann. Etter herding kan maling/puss kun fjernes mekanisk. Dekk til flater som ikke skal pusses.
Pga. våtere klima er det en økende utfordring med begroing, hvite/lyse farger er mest utsatt.

PRAKTISKE RÅD
Vi anbefaler prøveoppstrøk for kontroll av farge og struktur før hovedbestilling. Fargeavvik kan forekomme ved ulike bestillinger/
produksjoner pga produktets mineralske sammensetning.
I vårt nordiske klima med mye nedbør er levevilkårene for sopp og alger gode. For å redusere risikoen for påveskt på fasaden
bør man unngå å ha trær og busker tett innpå huset. Hvite og lyse farger har også vist å være mere utsatt for påvekst sammenlignet med fasader med noe brytning i fargen. Unngå bruk på horisontale flater. Påføring på varme flater kan gi fargekjolder.
NB: Regntak skal alltid benyttes ved utførelse.

SIKKERHETSTILTAK
Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.
Oppdatert: 03.07.2019

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Tel. 04455
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

Oppdatert: 03.07.2019

weberbase 261 Fiberpuss
Produktdatablad

PRODUKTFORDELER
• Fiberforsterket
• God vedheft
• Sprøytbar

PRODUKTBESKRIVELSE
weberbase 261 Fiberpuss er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Sprøytbar og
frostbestandig.
Mørtelklasse CS III iht. NS-EN 998-1.
For utvendig og innvendig bruk.

PRODUKTSPESIFIKASJON
YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-NO-M27772599
PR-nummer: 85623
EGENSKAPER
Materialforbruk

Ca. 1,7 kg pr. m² og mm tykkelse.
Ca. 13-15 kg pr. m² ved 8 mm tykkelse

Påføringstemperatur

> +5oC

Anbefalt tykkelse

8-10 mm

Vannbehov

Ca. 5,5 liter pr. sekk (20-22%)

Vanndampdiffusjonsmotstand

Meget åpen

Luftinnhold

18-22%

Trykkfasthet

Klasse: CS III NS-EN 998-1

BRUKSOMRÅDE
weberbase 261 Fiberpuss er en elastisk fiberforsterket mørtel på kalk/sementbasis, og benyttes som puss på mineralsk underlag
der høy vedheft og god elastisitet er ønskelig. weberbase 261 Fiberpuss anbefales benyttet som puss på all Leca blokk utvendig
over bakken. weberbase 261 Fiberpuss benyttes alltid i kombinasjon med webertherm 397 Armeringsnett.
Brukes på underlag av Leca-blokk, Weber Serpomin, Weber Serpotherm og Weber Ventiguard.
For å oppnå slagregntett overflate, må weberbase 261 Fiberpuss overflatebehandles.

LAGRING
12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes
omgående.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Sterkt sugende underlag må forvannes. Mineralske underlage skal være svakt sugende før påføring av weberbase 261 Fiberpuss.
Oppdatert: 15.08.2018

Underlaget skal være tørt, rent og støvfritt. Større ujevnheter, sår og dårlig fylte fuger utbedres og gis tilstrekkelig herdetid før
weberbase 261 Fiberpuss påføres.

BLANDING
weberbase 261 Fiberpuss blandes maskinelt med ca. 5,5 liter vann pr. 25 kg sekk. Det kan benyttes gjennomstrømningsblander
eller visp og drill.
Hurtiggående: 3-4 minutter, langsomtgående: 7-10 minutter.

PÅFØRING
Påføring skjer med sprøyte eller for hånd. På murverk av Leca utføres weberbase 261 Fiberpuss som en to-sjikts puss, total pusstykkelse minimum 8 mm. Påfør 1. sjikt i 4 –6 mm tykkelse, og glassfibernett webertherm 397 Armeringsnett legges på og bakes
inn i pussen og dekkes fullstendig med mørtel. Bruk alltid min. 10 cm overlapp i alle skjøter. 1. sjikt gis tilstrekkelig herdetid, normalt
1 –3 døgn før 2. sjikt påføres i 3 –4 mm tykkelse. Når overflaten har satt seg, filses pussen til ønsket overflatestruktur. Bruk Filsebrett for gips. Rundt åpninger i murverket og til utvendige hjørner, benyttes hjørnebeslag i glassfiberarmering, webertherm 391
Hjørnelister eller webertherm 392 Hjørnelist rull. Dilatasjonsfuger E-profil og V-profil benyttes til fuger. Disse festes til underlaget
med weberbase 261 Fiberpuss, før 1. puss-sjikt påføres. Som en ekstra sikkerhet legges det inn ekstra nettbiter i hjørner på åpninger, som vris 45 grader forhold til nettet for øvrig. Bevegelsesfuger i underlaget skal føres gjennom pussen. Fiberpuss bør ikke
trekkes ned mot bakken, og bør brukes i kombinasjon med Weber 400 Startlist rett vegg eller Weber 401 Startlist.
Ta kontakt med Saint-Gobain Byggevarer AS - Weber for sokkelløsninger.
Ved sprøyting:
Benytt Modul K (silo/blander/pumpesystemer) Tumac, Putzmeister eller M-tec duomix. Bruk sprøytepistol med 16 mm munnstykke.

ETTERBEHANDLING
weberbase 261 Fiberpuss beskyttes mot for hurtig uttørring. Ettervannes med finspredende munnstykke kun ved behov.
Sluttpuss og fargesetting av weberbase 261 Fiberpuss gjøres med bruk av anbefalte sluttbehandlinger.
Anbefalt herdetid før sluttbehandling er minimum 14 dager under normale forhold.
Anbefalt sluttbehandling:
• Alt. 1: weberton 303 Silikatmaling
• Alt. 2: weberpas Silikatpuss
• Alt. 3: weberton Silikonharpiksmaling
• Alt. 4: weberpas Silikonharpikspuss
• Alt. 5: weberpas Modelfino
Farger i hht. Webers standardfarger. Se weber-norge.no eller Weber Produktguide.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom
eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på weberbase 261 Fiberpuss på
+20oC ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i
forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Antifrost skal ikke benyttes.
Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

PRAKTISKE RÅD
For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

SIKKERHETSTILTAK
Sammen med fuktighet og vann virker weberbase 261 Fiberpuss aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på
samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen
inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER
Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet
Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/
service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html
Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Oppdatert: 15.08.2018

ANSVAR
Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt
utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi
står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Brobekkvn. 84, Pb 216 Alnabru, 0614 Oslo
Tel. 22 88 77 00
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

Oppdatert: 15.08.2018
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SIKKERHETSDATABLAD

weber silco paint
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET
Utgitt dato

25.06.2019

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn

weber silco paint

Artikkelnr.

42159234

GTIN-nr.

7054963354376, 7054963354383, 7391479739151

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes
Produktgruppe

Maling

Kjemikaliets bruksområde

Murmaling

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Firmanavn

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postadresse

Postboks 6211 Etterstad

Postnr.

0603

Poststed

OSLO

Land

Norway

Telefon

41 63 50 46

E-post

teknisk@weber-norge.no

Hjemmeside

www.weber-norge.no

Org. nr.

NO 940 198 178 MVA

Kontaktperson

Line Holaker

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
CLP Klassifisering, kommentarer

Vurdert ikke merkepliktig.

2.2. Merkingselementer
Faresetninger

Vurdert ikke merkepliktig.

Supplerende faresetninger på
etikett

EUH 208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on
og 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
Inneholder biocidprodukter: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] og
2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1)

2.3. Andre farer
PBT / vPvB

Inneholder ikke PBT/vPvB.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Beskrivelse av blandingen

Kunstharpiksdispersjon. Farlige komponenter: Utgår.

Komponentkommentarer

R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.
Fjern den skadede fra fareområdet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller
lege ved ubehag.

Innånding

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER
eller lege ved ubehag.

Hudkontakt

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Svelging

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Generelle symptomer og
virkninger

Allergiske symptomer.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)

weber silco paint - Versjon 1
Annen informasjon

Side 3 av 9
Se rådene i pkt. 4.1.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler

Slukningsmiddel velges ut fra omgivende brann.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer

Ingen spesielle forholdsregler.

Farlige forbrenningsprodukter

Ved oppvarming eller brann er det mulighet for dannelse av giftige gasser.

5.3. Råd til brannmannskaper
Personlig verneutstyr

Bruk åndedrettsvern med lufttilførsel når produktet er involvert i brann.

Brannslokkingsmetoder

Slukk med: CO2, pulver eller spredd vannstråle.

Annen informasjon

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
Samle forurenset brannslukningsvann og ikke la det komme inn i avløpsvannet.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk nødvendig verneutstyr. Se punkt. 8.
Hold ubeskyttede personer unna.

For innsatspersonell

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet
verneutstyr (se pkt. 8).

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og
forurensede materialer. Informer respektiv myndighet dersom produktet trenger
ned i vann eller kloakk.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Opprydding

Samle opp spill. Suges opp med med et absorberende materiale (sand, diatomitt,
syrebindemidler, universale bindemidler, sagflis). Overføres til beholer for
deponering.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger

Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjon om sluttbehandling, se kapittel 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering

Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av sprøytetåke og kontakt med hud og
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øyne. Bruk hensiktmessig verneutstyr (se pkt. 8). Utstyr til øyeskylling og nøddusj
skal finnes på arbeidsplassen. Vask hendene før pauser, før røyking og før inntak
av mat og drikke. Hold emballasjen godt lukket.

Beskyttelsestiltak
Tiltak for å hindre brann

Ikke relevant.

Tiltak for å beskytte miljøet

Sørg for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring

Lagres frostfritt i originalemballasjen. Hold beholderen tett lukket

Forhold som skal unngås

Unngå frost. Beskyttes mot sollys. Beskyttes mot varme.

Betingelser for sikker oppbevaring
Råd angående samlagring

Unngå lagring sammen med mat/fôr.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Anbefalinger

Oppbevares utilgjengelig for barn.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
8.1. Kontrollparametrer
Kontrollparametere, kommentarer

Produktet inneholder ingen relevante mengder stoffer med kritiske verdier som
må overvåkes på arbeidsplassen.

8.2. Eksponeringskontroll
Varselsskilt

Forholdsregler for å hindre eksponering
Egnede tekniske tiltak

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon. Unngå innånding.

Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering

Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Unngå
kontakt med mat, drikke eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern
umiddelbart tilsølte klær. Hygieniske forhåndsregler: vask hender før det spises,
drikkes eller røykes, og før toalettbesøk. Etter avsluttet arbeid anbefales å bruke
en fetende hudkrem.

Øye- / ansiktsvern
Nødvendige egenskaper

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Håndvern
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Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig
kontakt

Bruk vernehansker dersom det er fare for direkte kontakt med produktet.

Egnede hansker

Nitrillimpregnerte bomullshansker som er i henhold til EN 374-1. Andre
hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren.

Egnede materialer

Neopren.

Gjennomtrengningstid

Kommentarer: Eksakt gjennomtrengningstid bestemmes av
vernehanskeleverandøren og må tas med i betraktningen,

Hudvern
Egnede verneklær

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

Åndedrettsvern
Oppgaver som trenger
åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform

Væske

Farge

Diverse farger

Lukt

Karakteristisk

pH

Status: I handelsvare
Verdi: 8
Temperatur: 20 °C

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kommentarer: Ikke bestemt

Frysepunkt

Kommentarer: Ikke bestemt.

Kokepunkt / kokepunktintervall

Kommentarer: Ikke bestemt.

Flammepunkt

Kommentarer: Ikke brennbart

Eksplosjonsgrense

Kommentarer: Ingen eksplosjonsfare.

Relativ tetthet

Kommentarer: Ikke bestemt

Tetthet

Verdi: 1 g/cm³
Metode: DIN 51757

Løslighet

Medium: Vann
Kommentarer: Blandbar. Delvis løselig.

Viskositet

Kommentarer: Ikke bestemt

9.2. Andre opplysninger
Fysikalske farer
Innhold av VOC

Verdi: 0,00 %

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
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10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

Stabilt.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås

Ikke kjent.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås

Ingen spesielle.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter

Ingen under normale forhold.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt

Ingen spesielle helsefarer angitt.

Innånding

Minimal fare ved innånding.

Hudkontakt

Ved normal bruk forventes ingen hudirritasjon.

Øyekontakt

Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.

Svelging

Kan medføre ubehag ved svelging.

Allergi

Produktet inneholder små mengder biocider. Kan gi en allergisk reaksjon.

Arvestoffskader

Ikke kjent.

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Ikke kjent.

Reproduksjonsskader

Ikke kjent.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Økotoksisitet

Ikke klassifisert som skadelig for vannlevende organismer.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens- og
nedbrytbarhetsbeskrivelse

Ingen relevant info finnes.
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12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumuleringspotensial

Bioakkumulerer ikke.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Ikke ansett som miljøfarlig. Produktet er blandbart med vann. Kan spres i
vannsystemer.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT vurderingsresultat

Inneholder ikke PBT/vPvB stoffer.

12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Når produktet brukes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen,
utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Samles opp med absorberende materiale eller skrapes opp (dersom væsken er
veldig viskøs) og fylles i merkede beholdere og leveres til godkjent
deponeringssted. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Kan ikke
deponeres sammen med husholdningsavfall. Emballasjen skikkelig tømt, er ikke
klassifisert som farlig avfall. Emballasje kan rengjøres med vann, eventuelt tilsatt
rengjøringsmiddel, før den gjenbrukes eller gjenvinnes.

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 170904 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det
nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
Klassifisert som farlig avfall: Nei

EAL Emballasje

Avfallskode EAL: 150102 emballasje av plast
Klassifisert som farlig avfall: Nei

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
Farlig gods

Nei

14.1. FN-nummer
Kommentarer

Utgår.

14.2. FN-forsendelsesnavn
Kommentarer

Utgår.

14.3. Transportfareklasse(r)
Kommentarer

Utgår.

14.4. Emballasjegruppe
Kommentarer

Utgår.
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14.5. Miljøfarer
Kommentarer

Utgår.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler

Utgår.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID). Spesielle transportvilkår: Beskyttes mot frost.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen
VOC

VOC vekt %: 0,00

EU-direktiv

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH).

Referanser (Lover/Forskrifter)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (kandidatliste, vedlegg XIV og XVII).
Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier.
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Forskrift om klassifisering, merking og
emballering av stoffer og stoffblandinger.
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012
Direktiv 2004/42 / EF (VOC), jfr. § 9
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
C&L Inventory (vedlegg VI i CLP): Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

Ikke deklareringspliktig pga.

Produktet er ikke merkepliktig.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Leverandørens anmerkninger

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,
eller som del av en prosess. Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av
produsenten. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i
dette sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller
på noen måte kommer i kontakt med produktet.

Versjon

1

Utarbeidet av

Line Holaker
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NOBB-nr.

55366394, 55366405, 55366413

URL for teknisk informasjon

http://www.weber-norge.no
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SIKKERHETSDATABLAD

weber silco render
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET
Utgitt dato

25.06.2019

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn

weber silco render

Artikkelnr.

42159207

GTIN-nr.

7054963354352, 7391479739250, 7054963354338, 7054963354345,
7391479739274, 7054963354369, 7391479739298

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes
Produktgruppe

Maling

Kjemikaliets bruksområde

Puss

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Firmanavn

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postadresse

Postboks 6211 Etterstad

Postnr.

0603

Poststed

OSLO

Land

Norway

Telefon

41 63 50 46

E-post

teknisk@weber-norge.no

Hjemmeside

www.weber-norge.no

Org. nr.

NO 940 198 178 MVA

Kontaktperson

Line Holaker

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
CLP Klassifisering, kommentarer

Vurdert ikke merkepliktig.

2.2. Merkingselementer
Faresetninger

Vurdert ikke merkepliktig.

2.3. Andre farer
PBT / vPvB

Inneholder ikke PBT/vPvB.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Beskrivelse av blandingen

Kunstharpiksdispersjon. Farlige komponenter: Utgår.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.
Fjern den skadede fra fareområdet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller
lege ved ubehag.

Innånding

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER
eller lege ved ubehag.

Hudkontakt

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Svelging

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Generelle symptomer og
virkninger

Allergiske symptomer.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Annen informasjon

Se rådene i pkt. 4.1.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
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Slukningsmiddel velges ut fra omgivende brann.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer

Ingen spesielle forholdsregler.

Farlige forbrenningsprodukter

Ved oppvarming eller brann er det mulighet for dannelse av giftige gasser.

5.3. Råd til brannmannskaper
Personlig verneutstyr

Bruk åndedrettsvern med lufttilførsel når produktet er involvert i brann.

Brannslokkingsmetoder

Slukk med: CO2, pulver eller spredd vannstråle.

Annen informasjon

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
Samle forurenset brannslukningsvann og ikke la det komme inn i avløpsvannet.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk nødvendig verneutstyr. Se punkt. 8.
Hold ubeskyttede personer unna.

For innsatspersonell

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet
verneutstyr (se pkt. 8).

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og
forurensede materialer. Informer respektiv myndighet dersom produktet trenger
ned i vann eller kloakk.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Opprydding

Samle opp spill. Suges opp med med et absorberende materiale (sand, diatomitt,
syrebindemidler, universale bindemidler, sagflis). Overføres til beholer for
deponering.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger

Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjon om sluttbehandling, se kapittel 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering

Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av sprøytetåke og kontakt med hud og
øyne. Bruk hensiktmessig verneutstyr (se pkt. 8). Utstyr til øyeskylling og nøddusj
skal finnes på arbeidsplassen. Vask hendene før pauser, før røyking og før inntak
av mat og drikke. Hold emballasjen godt lukket.

Beskyttelsestiltak
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Tiltak for å hindre brann

Ikke relevant.

Tiltak for å beskytte miljøet

Sørg for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring

Lagres frostfritt i originalemballasjen. Hold beholderen tett lukket

Forhold som skal unngås

Unngå frost. Beskyttes mot sollys. Beskyttes mot varme.

Betingelser for sikker oppbevaring
Råd angående samlagring

Unngå lagring sammen med mat/fôr.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Anbefalinger

Oppbevares utilgjengelig for barn.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
8.1. Kontrollparametrer
Kontrollparametere, kommentarer

Produktet inneholder ingen relevante mengder stoffer med kritiske verdier som
må overvåkes på arbeidsplassen.

8.2. Eksponeringskontroll
Varselsskilt

Forholdsregler for å hindre eksponering
Egnede tekniske tiltak

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon.

Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering

Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Unngå
kontakt med mat, drikke eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern
umiddelbart tilsølte klær. Hygieniske forhåndsregler: vask hender før det spises,
drikkes eller røykes, og før toalettbesøk. Etter avsluttet arbeid anbefales å bruke
en fetende hudkrem.

Øye- / ansiktsvern
Nødvendige egenskaper

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Håndvern
Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig
kontakt

Bruk vernehansker dersom det er fare for direkte kontakt med produktet.

Egnede hansker

Nitrillimpregnerte bomullshansker som er i henhold til EN 374-1. Andre
hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren.

Egnede materialer

Neopren.
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Kommentarer: Eksakt gjennomtrengningstid bestemmes av
vernehanskeleverandøren og må tas med i betraktningen,

Hudvern
Egnede verneklær

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

Åndedrettsvern
Oppgaver som trenger
åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform

Pasta

Farge

Diverse farger

Lukt

Karakteristisk

pH

Status: I handelsvare
Verdi: 8 -9

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kommentarer: Ikke bestemt

Frysepunkt

Kommentarer: IKke bestemt.

Kokepunkt / kokepunktintervall

Kommentarer: Ikke bestemt.

Flammepunkt

Kommentarer: Ikke brennbart

Eksplosjonsgrense

Kommentarer: Ingen eksplosjonsfare.

Relativ tetthet

Kommentarer: Ikke bestemt

Tetthet

Verdi: 1 g/cm³
Metode: DIN 51757

Løslighet

Medium: Vann
Kommentarer: Blandbar. Delvis løselig.

Viskositet

Kommentarer: Ikke bestemt

9.2. Andre opplysninger
Fysikalske farer
Innhold av VOC

Verdi: < 1,1 %

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

Stabilt.

10.2. Kjemisk stabilitet
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Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås

Ikke kjent.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås

Ingen spesielle.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter

Ingen under normale forhold.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt

Ingen spesielle helsefarer angitt.

Innånding

Minimal fare ved innånding.

Hudkontakt

Ved normal bruk forventes ingen hudirritasjon.

Øyekontakt

Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.

Svelging

Kan medføre ubehag ved svelging.

Allergi

Ingen kjente.

Arvestoffskader

Ikke kjent.

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Ikke kjent.

Reproduksjonsskader

Ikke kjent.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Økotoksisitet

Ikke klassifisert som skadelig for vannlevende organismer.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens- og
nedbrytbarhetsbeskrivelse

Ingen relevant info finnes.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumuleringspotensial

Bioakkumulerer ikke.
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12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Ikke ansett som miljøfarlig. Produktet er blandbart med vann. Kan spres i
vannsystemer.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT vurderingsresultat

Inneholder ikke PBT/vPvB stoffer.

12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Når produktet brukes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen,
utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Samles opp med absorberende materiale eller skrapes opp (dersom væsken er
veldig viskøs) og fylles i merkede beholdere og leveres til godkjent
deponeringssted. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Kan ikke
deponeres sammen med husholdningsavfall. Emballasjen skikkelig tømt, er ikke
klassifisert som farlig avfall. Emballasje kan rengjøres med vann, eventuelt tilsatt
rengjøringsmiddel, før den gjenbrukes eller gjenvinnes.

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 170904 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det
nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
Klassifisert som farlig avfall: Nei

EAL Emballasje

Avfallskode EAL: 150102 emballasje av plast
Klassifisert som farlig avfall: Nei

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
Farlig gods

Nei

14.1. FN-nummer
Kommentarer

Utgår.

14.2. FN-forsendelsesnavn
Kommentarer

Utgår.

14.3. Transportfareklasse(r)
Kommentarer

Utgår.

14.4. Emballasjegruppe
Kommentarer

Utgår.

14.5. Miljøfarer
Kommentarer

Utgår.
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14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler

Utgår.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID). Spesielle transportvilkår: Beskyttes mot frost.

ADR / RID - Annen informasjon
ADR Andre relevante opplysninger

1999

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen
VOC

VOC vekt %: < 1,1

EU-direktiv

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH).

Referanser (Lover/Forskrifter)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (kandidatliste, vedlegg XIV og XVII).
Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier.
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Forskrift om klassifisering, merking og
emballering av stoffer og stoffblandinger.
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012
Direktiv 2004/42 / EF (VOC), jfr. § 9
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
C&L Inventory (vedlegg VI i CLP): Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

Ikke deklareringspliktig pga.

Produktet er ikke merkepliktig.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Leverandørens anmerkninger

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,
eller som del av en prosess. Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av
produsenten. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i
dette sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller
på noen måte kommer i kontakt med produktet.

Versjon

1

Utarbeidet av

Line Holaker
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NOBB-nr.

55366322, 55366337, 55366341, 55366356, 55366360, 55366375, 55366386

URL for teknisk informasjon

http://www.weber-norge.no
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SIKKERHETSDATABLAD

Weber Grå slemming
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET
Utgitt dato

31.10.2005

Revisjonsdato

03.06.2016

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn

Weber Grå slemming

Artikkelnr.

28117638

GTIN-nr.

7040021267252, 7054960000627, 7054963342229

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot
Produktgruppe

Tørrmørtel

Kjemikaliets bruksområde

Puss

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent
Firmanavn

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postadresse

Postboks 6211 Etterstad

Postnr.

0603

Poststed

OSLO

Land

Norway

Telefon

41 63 50 46

E-post

teknisk@weber-norge.no

Hjemmeside

www.weber-norge.no

Org. nr.

NO 940 198 178 MVA

Kontaktperson

Line Holaker

1.4. Nødtelefonnummer
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Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til 67/548/
EEC eller 1999/45/EC

Xi

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Eye Dam. 1; H318

R37/38, R41

Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335

2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer (CLP)

Sammensetning på
merkeetiketten

Portlandsement 10 - 30 %, Natursand 60 - 100 %

Varselord

Fare

Faresetninger

H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av
luftveiene.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P362
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P501 Innhold / emballasje leveres til godkjent avfallshåndtering.

2.3. Andre farer
Farebeskrivelse

Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn må hud og
øyne beskyttes.

Andre farer

Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning. Massen blir basisk og virker irriterende på øyne, hud og
slimhinner.
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AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn
Portlandsement

Natursand
Komponentkommentarer

Identifikasjon
CAS-nr.: 65997-15-1
EC-nr.: 266-043-4

Klassifisering
Xi; R37/38,R41
Skin Irrit. 2;H315
Eye Dam. 1;H318
STOT SE3;H335

Innhold
10 - 30 %

60 - 100 %
Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnhold er mindre enn 0,1 %
(partikler < 5 micron).
Sementen er kromredusert, derfor er muligheten for kromallergi redusert, og R43
bortfaller. Se ytterligere opplysninger i pkt. 16.
R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.

Innånding

Flytt straks den eksponerte til frisk luft.

Hudkontakt

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 45 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Svelging

Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Informasjon til helsepersonell

Massen innholder sement og sand. I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av
vann dannes etsende kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker irriterende
på øyne, hud og slimhinner. Støv og sand kan rispe og irritere øynene.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Annen informasjon

Se rådene i pkt. 4.1.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler

Ikke relevant.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer

Ingen spesielle forholdsregler.
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5.3. Råd til brannmannskaper
Brannslokkingsmetoder

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Annen informasjon

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Generelle tiltak

Unngå støvdannelse og spredning av støv. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Bruk nødvendig verneutstyr. Se punkt. 8.

6.1.1. For ikke-innsatspersonell
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå innånding av støv - sørg for
tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern (se pkt. 8). Unngå kontakt ned
hud, øyne og klær - bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8).

6.1.2. For innsatspersonell
For innsatspersonell

Reduser støving til et minimum. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå
innånding av støv – sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern
(se pkt. 8). Ved fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker irriterende på øyne og hud –
bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8).

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og
forurensede materialer.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder for opprydding og
rengjøring

Bevar og fjern spill i tørr tilstand om mulig. Oppsamlet materiale kan blandes
med vann for herding. Bruk godkjent industriell støvsuger for fjerning av pulver.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger

Pulver behandles som farlig avfall (se pkt. 13).

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering

Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Sørg for god ventilasjon. Unngå
innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk hensiktmessig verneutstyr
(se pkt. 8).

Beskyttelsestiltak
Tiltak for å hindre brann

Ikke relevant.

Råd om generell yrkeshygiene

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
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støv. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring

Oppbevares utilgjengelig for barn. Papirsekker lagres slik at de ikke kan revne.
Lagres tørt, avskilt fra syrer.

Spesielle egenskaper og farer

Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade.

Annen informasjon

Sementen er tilsatt kromreduserende middel. Reduksjonseffekten reduseres over
tid og dette begrenser lagringstiden (se ytterligere opplysninger i pkt. 16).

Betingelser for sikker oppbevaring
Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Lagres tørt. Ved oppbevaring på pall med ubrutt plast er holdbarheten 12
måneder. Lagringstiden får ikke overstige 6 måneder etter at plasten er brutt.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametrer
Komponentnavn
α-kvarts, respirabelt støv

Identifikasjon
CAS-nr.: 14808-60-7
EC-nr.: 238-878-4

α-kvarts, totalstøv

CAS-nr.: 14808-60-7
EC-nr.: 238-878-4

Totalstøv
Respirabelt støv

Verdi
8 t. normverdi: 0,1 mg/m3
Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: K
8 t. normverdi: 0,3 mg/m3
Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: K
8 t. normverdi: 10 mg/m3
8 t. normverdi: 5 mg/m3

Norm år
Norm år: 2009

Norm år: 2009

Norm år: 2009
Norm år: 2009

8.2. Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon.

Varselsskilt

Forholdsregler for å hindre eksponering
Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det
brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2).

Håndvern
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Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Andre hansketyper kan
anbefales av hanskeleverandøren.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk støvtette
vernebriller ved risiko for støvdannelse.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern

I kontakt med våt mørtel bør det brukes vanntette klær og støvler. Barriere krem
bør brukes på utildekket hud som kan komme i kontakt med mørtelen.

Egnede verneklær

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en fuktighetskrem
på den eksponerte huden.

Hudbeskyttelse, kommentar

Sementen er kromredusert, derfor er muligheten for kromallergi redusert.
Personer med kromallergi bør likevel unngå kontakt med nye/nyblandet produkter
som inneholder sement. Se ytterligere opplysninger i pkt. 16.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform

Pulver

Farge

Grå

Lukt

Ingen karakteristisk lukt.

pH

Status: I løsning
Verdi: 12 - 13
Kommentarer: Blandet med vann

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kommentarer: Ikke relevant

Kokepunkt / kokepunktintervall

Kommentarer: Ikke relevant

Flammepunkt

Kommentarer: Ikke brennbart.

Eksplosjonsgrense

Kommentarer: Ikke eksplosivt

Relativ tetthet

Kommentarer: Ikke relevant

Bulktetthet

Verdi: ~ 1500 kg/m3

Løselighet i vann

Herder i vann.

9.2. Andre opplysninger
Fysikalske farer
Vannreaktivitet

Reagerer (herder)

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
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Reagerer med vann og herder.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Tørre sementprodukter
må beskyttes mot fuktighet.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner

Ingen.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås

Holdes borte fra fuktighet.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås

Lagres avskilt fra syrer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter

Reagerer med lettmetaller i nærvær av fuktighet og danner hydrogengass.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt

Inneholder sement: Ved kontakt med vann dannes kalsiumhydroksid, som er
etsende. Støv fra produktet er kvartsholdig.

Potensielle akutte effekter
Innånding

Irriterer luftveiene.

Hudkontakt

Irriterer huden.

Øyekontakt

Fare for alvorlig øyeskade.

Svelging

Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter ved
svelging.

Forsinket / repeterende
Allergi

(Krom)allergisk eksem har forekommet etter langvarig hudkontakt, hyppigere ved
kontakt med sement/vannblandinger enn tørr sement.

Kroniske effekter

Hyppig innånding av støv over lengre tid øker faren for å utvikle lungesykdommer.

Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske
Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Ikke kjent.

Arvestoffskader

Ikke kjent.

Fosterskadelige egenskaper

Ikke kjent.
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Ikke kjent.

Symptomer på eksponering
Annen informasjon

Sementen er tilsatt jernsulfat som reduserer 6-verdig krom til 3-verdig. Risikoen
for kromeksem er med dette vesentlig redusert. Se ytterligere opplysninger i pkt.
16.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Økotoksisitet

Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
Innblanding av (større mengder) sement i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi,
noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumuleringspotensial

Bioakkumulerer ikke.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Ikke ansett som miljøfarlig.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Sementandelen reagerer med vann og herder til et fast stoff. Innblanding i vann
vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i vann inntil vannet
er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være giftig mot
organismer.

AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Tørt materiale feies eller støvsuges opp. Unngå støvdannelse. Tørt pulver kan
anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.
Rester av pulver klassifiseres som farlig avfall.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Det kan
avhendes som byggavfall til deponering eller gjenvinning.
Emballasjen skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.

Produktet er klassifisert som farlig
avfall

Ja

Emballasjen er klassifisert som
farlig avfall

Nei

Avfallskode EAL

EAL: 170101 betong
EAL: 101314 betongavfall og betongslam
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AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
14.1. UN-nummer
14.2. FN-forsendelsesnavn
14.3. Transportfareklasse(r)
14.4. Emballasjegruppe
14.5. Miljøfarer
14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID).

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen
EU-direktiv

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
((REACH).

Referanser (Lover/Forskrifter)

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.07.2002 nr.
1139, med endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.
Stofflisten: Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Faresymbol

R-setninger

R37/38 Irriterer luftveiene og huden.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.

S-setninger

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S22 Unngå innånding av støv.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og
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kontakt lege.
S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder mengder vann.
S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

Leverandørens anmerkninger

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis
være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter,
eller som del av en prosess.
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på
noen måte kommer i kontakt med produktet.

Liste over relevante R-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

R37/38 Irriterer luftveiene og huden.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Skin Irrit. 2; H315;
Eye Dam. 1; H318;
STOT SE 3; H335;

Ytterligere informasjon

Om produktet bearbeides mekanisk etter at det er hardnet, utvikles det
kvartsholdig støv.
Seksverdig kromsalter i sement er løselig og kan blandet med vann danne
helseskadelig løsning. Ved tilsats av jernsulfat for kromredusering fra 6- til
3-verdig krom er denne helserisikoen vesentlig redusert. Reduksjonseffekten i ren
sement er minst 6 måneder og i mørtel (pga. blanding med sand) minst 12
måneder dersom produktet lagres tørt. Faremomentene gjelder ikke tørt pulver,
bare når dette opptrer i fuktig eller vått miljø.

Versjon

8

Utarbeidet av

Line Holaker

NOBB-nr.

10583920, 42906946, 50410636
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SIKKERHETSDATABLAD

Weber.base 261 Fiberpuss
SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET
Utgitt dato

31.10.2005

Revisjonsdato

21.11.2014

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn

Weber.base 261 Fiberpuss

Artikkelnr.

27772599, 41966325

GTIN-nr.

7391479713953, 7391479708324, 7054963330585, 7054963330707

NOBB-nr.

23826274, 26257634, 48390436, 48390440

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
det advares mot
Produktgruppe

Tørrmørtel

Kjemikaliets bruksområde

Puss

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent
Firmanavn

Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS

Postadresse

Postboks 6211 Etterstad

Postnr.

0603

Poststed

OSLO

Land

Norway

Telefon

41 63 50 46

E-post

teknisk@weber-norge.no

Hjemmeside

www.weber-norge.no

Org. nr.

NO 940 198 178 MVA

Kontaktperson

Helle E. Fossheim

1.4. Nødtelefonnummer
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Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til 67/548/
EEC eller 1999/45/EC

Xi

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Eye Dam. 1; H318

R37/38, R41

Skin Irrit. 2; H315
STOT SE3; H335

2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer (CLP)

Sammensetning på
merkeetiketten

Portlandsement 10 - 20 %, Kalsiumhydroksid 1 - 2 %, Natursand 60 - 100 %

Varselord

Fare

Faresetninger

H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon
av luftveiene.

Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Unngå innånding av støv. P280
Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P301 + P310 VED
SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P305 + P351 +
P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

2.3. Andre farer
Farebeskrivelse

Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn må hud og
øyne beskyttes.

Andre farer

Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning. Massen blir basisk og virker irriterende på øyne, hud
og slimhinner.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn
Portlandsement

Identifikasjon
CAS-nr.: 65997-15-1
EC-nr.: 266-043-4
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CAS-nr.: 1305-62-0
EC-nr.: 215-137-3

Xi; R37/38,R41
STOT SE3;H335
Eye Dam. 1;H318
Skin Irrit. 2;H315

1-2%

60 - 100 %
Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnhold er mindre enn 0,1
% (partikler < 5 micron). Sementen er kromredusert, derfor er muligheten for
kromallergi redusert, og R43 bortfaller. Se ytterligere opplysninger i pkt. 16. R-og
H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt

Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på
huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.

Innånding

Flytt straks den eksponerte til frisk luft.

Hudkontakt

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern
øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller
andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 45 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling
under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Svelging

Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Informasjon til helsepersonell

Massen innholder sement og sand. I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av
vann dannes etsende kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker
irriterende på øyne, hud og slimhinner. Støv og sand kan rispe og irritere øynene.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Annen informasjon

Se rådene i pkt. 4.1.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler

Ikke relevant.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer

Ingen spesielle forholdsregler.

5.3. Råd til brannmannskaper
Brannslokkingsmetoder

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Annen informasjon

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
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6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Generelle tiltak

Unngå støvdannelse og spredning av støv. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Bruk nødvendig verneutstyr. Se punkt. 8.

6.1.1. For ikke-innsatspersonell
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå innånding av støv - sørg for
tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern (se pkt. 8). Unngå kontakt ned
hud, øyne og klær - bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8).

6.1.2. For innsatspersonell
For innsatspersonell

Reduser støving til et minimum. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå
innånding av støv – sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern (se
pkt. 8). Ved fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende
kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker irriterende på øyne og hud –
bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8).

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv
og forurensede materialer.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder for opprydding og
rengjøring

Bevar og fjern spill i tørr tilstand om mulig. Oppsamlet materiale kan blandes med
vann for herding. Bruk godkjent industriell støvsuger for fjerning av pulver.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger

Pulver behandles som farlig avfall (se pkt. 13).

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering

Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Sørg for god ventilasjon. Unngå
innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk hensiktmessig verneutstyr
(se pkt. 8).

Beskyttelsestiltak
Tiltak for å hindre brann

Ikke relevant.

Råd om generell yrkeshygiene

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring

Oppbevares utilgjengelig for barn. Papirsekker lagres slik at de ikke kan revne.
Lagres tørt, avskilt fra syrer.

Spesielle egenskaper og farer

Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade.
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Sementen er tilsatt kromreduserende middel. Reduksjonseffekten reduseres over
tid og dette begrenser lagringstiden (se ytterligere opplysninger i pkt. 16).

Betingelser for sikker oppbevaring
Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Lagres tørt. Ved oppbevaring på pall med ubrutt plast er holdbarheten 12
måneder. Lagringstiden får ikke overstige 6 måneder etter at plasten er brutt.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
Komponentnavn
Kalsiumhydroksid
α-kvarts, respirabelt støv

α-kvarts, totalstøv

Identifikasjon
CAS-nr.: 1305-62-0
EC-nr.: 215-137-3
CAS-nr.: 14808-60-7
EC-nr.: 238-878-4
CAS-nr.: 14808-60-7
EC-nr.: 238-878-4

Totalstøv
Respirabelt støv

Verdi
8 t. normverdi: 5 mg/m3

Norm år
Norm år: 2009

8 t. normverdi: 0,1 mg/m3
Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: K
8 t. normverdi: 0,3 mg/m3
Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: K
8 t. normverdi: 10 mg/m3
8 t. normverdi: 5 mg/m3

Norm år: 2009

Norm år: 2009

Norm år: 2009
Norm år: 2009

8.2. Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon.

Varselsskilt

Forholdsregler for å hindre eksponering
Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes
støv.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det
brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2).

Håndvern
Håndvern

Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Andre hansketyper
kan anbefales av hanskeleverandøren.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk støvtette
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vernebriller ved risiko for støvdannelse.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern

I kontakt med våt mørtel bør det brukes vanntette klær og støvler. Barriere krem
bør brukes på utildekket hud som kan komme i kontakt med mørtelen.

Egnede verneklær

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en
fuktighetskrem på den eksponerte huden.

Hudbeskyttelse, kommentar

Sementen er kromredusert, derfor er muligheten for kromallergi redusert.
Personer med kromallergi bør likevel unngå kontakt med nye/nyblandet
produkter som inneholder sement. Se ytterligere opplysninger i pkt. 16.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform

Pulver

Farge

Grå

Lukt

Ingen karakteristisk lukt.

pH

Status: I løsning
Verdi: 12 - 13
Kommentarer: Blandet med vann

Smeltepunkt / smeltepunktintervall

Kommentarer: Ikke relevant

Kokepunkt / kokepunktintervall

Kommentarer: Ikke relevant

Flammepunkt

Kommentarer: Ikke brennbart.

Eksplosjonsgrense

Kommentarer: Ikke eksplosivt

Relativ tetthet

Kommentarer: Ikke relevant

Bulktetthet

Verdi: ~ 1500 kg/m3

Løselighet i vann

Herder i vann.

9.2. Andre opplysninger
Fysikalske farer
Vannreaktivitet

Reagerer (herder)

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

Reagerer med vann og herder.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Tørre sementprodukter
må beskyttes mot fuktighet.
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10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner

Ingen.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås

Holdes borte fra fuktighet.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås

Lagres avskilt fra syrer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter

Reagerer med lettmetaller i nærvær av fuktighet og danner hydrogengass.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikologiske data fra komponenter
Komponent

Kalsiumhydroksid

Akutt giftighet

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal
Verdi: > 2500 mg/kg
Forsøksdyreart: kanin
Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 2000 mg/kg
Forsøksdyreart: rotte

Øvrige helsefareopplysninger
Generelt

Inneholder sement: Ved kontakt med vann dannes kalsiumhydroksid, som er
etsende. Støv fra produktet er kvartsholdig.

Potensielle akutte effekter
Innånding

Irriterer luftveiene.

Hudkontakt

Irriterer huden.

Øyekontakt

Fare for alvorlig øyeskade.

Svelging

Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter ved
svelging.

Forsinket / repeterende
Allergi

(Krom)allergisk eksem har forekommet etter langvarig hudkontakt, hyppigere ved
kontakt med sement/vannblandinger enn tørr sement.
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Hyppig innånding av støv over lengre tid øker faren for å utvikle
lungesykdommer.

Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske
Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Ikke kjent.

Arvestoffskader

Ikke kjent.

Fosterskadelige egenskaper

Ikke kjent.

Reproduksjonsskader

Ikke kjent.

Symptomer på eksponering
Annen informasjon

Sementen er tilsatt jernsulfat som reduserer 6-verdig krom til 3-verdig. Risikoen
for kromeksem er med dette vesentlig redusert. Se ytterligere opplysninger i pkt.
16.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Økotoksisitet

Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
Innblanding av (større mengder) sement i vann vil imidlertid øke vannets
pH-verdi, noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet
fortynnes.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Komponent

Kalsiumhydroksid

Akutt akvatisk fisk

Verdi: 50,6 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: ferskvannsfisk

Akutt akvatisk alge

Verdi: 184,57 mg/l
Testvarighet: 72h
Art: ferskvannsalger

Biologisk nedbrytbarhet

Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumuleringspotensial

Bioakkumulerer ikke.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Ikke ansett som miljøfarlig.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Sementandelen reagerer med vann og herder til et fast stoff. Innblanding i vann
vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i vann inntil vannet
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er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være giftig mot
organismer.

AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Tørt materiale feies eller støvsuges opp. Unngå støvdannelse. Tørt pulver kan
anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.
Rester av pulver klassifiseres som farlig avfall.
Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Det kan
avhendes som byggavfall til deponering eller gjenvinning.
Emballasjen skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.

Produktet er klassifisert som farlig
avfall

Ja

Emballasjen er klassifisert som
farlig avfall

Nei

Avfallskode EAL

EAL: 170101 betong
EAL: 101314 betongavfall og betongslam

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
14.1. UN-nummer
14.2. FN-forsendelsesnavn
14.3. Transportfareklasse(r)
14.4. Emballasjegruppe
14.5. Miljøfarer
14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods
(IMDG, IATA, ADR/RID).

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen
EU-direktiv

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
((REACH).

Referanser (Lover/Forskrifter)

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.07.2002 nr.
1139, med endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
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nr. 930, med endringer.
Stofflisten: Liste over farlige stoffer.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

Kvitteringsnr. fra Produktregisteret

85623

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Faresymbol

R-setninger

R37/38 Irriterer luftveiene og huden.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.

S-setninger

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S22 Unngå innånding av støv.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og
kontakt lege.
S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder mengder vann.
S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller
etiketten.

Leverandørens anmerkninger

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke
nødvendigvis være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere
andre produkter, eller som del av en prosess.
Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den
enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette
sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på
noen måte kommer i kontakt med produktet.

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Skin Irrit. 2; H315;
Eye Dam. 1; H318;
STOT SE3; H335;

Liste over relevante R-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R37/38 Irriterer luftveiene og huden.

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Ytterligere informasjon

Om produktet bearbeides mekanisk etter at det er hardnet, utvikles det
kvartsholdig støv.
Seksverdig kromsalter i sement er løselig og kan blandet med vann danne
helseskadelig løsning. Ved tilsats av jernsulfat for kromredusering fra 6- til
3-verdig krom er denne helserisikoen vesentlig redusert. Reduksjonseffekten i
ren sement er minst 6 måneder og i mørtel (pga. blanding med sand) minst 12
måneder dersom produktet lagres tørt. Faremomentene gjelder ikke tørt pulver,
bare når dette opptrer i fuktig eller vått miljø.
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ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
ISO 14025 ISO 21930 EN 15804
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Program holder
Declaration number
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Valid to
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15.12.2014
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weber.base 261 Fiberpuss, dry powder render
mortar

Product

Saint-Gobain Byggevarer as

Owner of the declaration
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General information
Product:
weber.base 261 Fiberpuss, dry powder render mortar
Program holder:
The Norwegian EPD Foundation
P.O.Box 5250 Majorstuen
0303 Oslo
Phone: +47 23 08 80 00
e-mail: post@epd-norge.no

Owner of the declaration:
Saint-Gobain Byggevarer as
Contact person: Line Holaker
Phone: +47 22 88 77 00
e-mail: info(at)weber-norge.no
Manufacturer:
Saint-Gobain Byggevarer as

Declaration number: NEPD00291E

Place of production:
Weber Leca Trondheim, Norway

This declaration is based on Product Category Rules:
EN 15804:2012+A1:2013 serve as core PCR
Req. on the EPD for Mineral factory-made mortar

Management system:
ISO 9001, ISO 14001

Declared unit:
1 kg weber.base 261 Fiberpuss, dry powder render mortar

Org. No:
940 198 178
Issue date: 15.12.2014

Declared unit with option:
A1,A2,A3,A4

Valid to: 15.12.2019

Functional unit:
The EPD has been worked out by:
The declaration has been developed using EPDGen-version
1.0, Approval: NEPDT02
Company specific data are collected and registry by:
Line Holaker
Company specific data are audited by:
Stian Gravnås

Comparability:
EPD of construction products may not be
comparable if they not comply with EN 15804 and
seen in a building context.
Year of study:
2014
Approved:

Verification:
Independent verification of data, other environmental
information and EPD has been carried out in
accordance with ISO14025, 8.1.3 and 8.1.4

sign

externally

Senior Researcher Anne Rønning
(Independent verifier approved by EPD-Norway)
Declared unit:
1 kg weber.base 261 Fiberpuss, dry powder render mortar
Key environmental indicators
Global warming
Energy use
Dangerous substances

Unit

Cradle to gate
A1 - A3

kg CO2 eqv
MJ

0,2418
3,776531
*

Transport A4
0,00369
0,0482830
*

*The product contains no substances from the REACH Candidate list or the Norwegian priority list

NEPD00291E Weber.base 261 Fiberpuss, dry powder render mortar
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Product
Product description:
weber.base 261 Fiberpuss is a fiber reinforced dry mortar
based on cement and lime. When mixed with water, it is a
ready-to-use render for indoor and outdoor use. weber.base
261 Fiberpuss is used as a render on mineral surfaces
where high adhesion and good durability is required. It is
recommended on all exterior Leca® block walls above
ground and on several Weber facade systems. weber.base
261 Fiberpuss is sprayable and frost resistant. To achieve a
rainproof surface, weber.base 261 Fiberpuss needs to be
coated with paint or final render. weber.base 261 Fiberpuss
is always used in combination with a reinforcement mesh.
Technical data:
Mortar category: CS III (EN 998-1). For more information
see: www.weber-norge.no

Product specification:
The composition of the product is described in the following
table:
Materials
Cement

Percent
12,68

Aggregate

67,22

Filler

12,68

Packaging

2,34

Chemicals

4,29

Reinforcement

0,78

Market:
Norway

Reference service life:
As for the building

LCA: Calculation rules
Declared unit:
1 kg weber.base 261 Fiberpuss, dry powder render mortar
Cut-off criteria:
All major raw materials and all the essential energy is
included. The production process for raw materials and
energy flows that are included with very small amounts
(<1%) are not included.

Allocation:
The allocation is made in accordance with provisions in EN
15804. Incoming energy and water, and in-house waste
from the production, is allocated equally among all products
through mass allocation. Effects of primary production of
recycled materials are allocated to the main product in
which the material was used. The recycling process and
transportation of the material is allocated to this analysis.

Data quality:
Materials
Cement

Data quality
EPD

Source
NEPD00023N

Year

Filler

Supplier data

Østfoldforskning

2013

Filler

Database

Østfoldforskning

2013

Aggregate

Database

Østfoldforskning

2012

Chemicals

Database

EcoInvent 3

2014

Reinforcement

Database

EcoInvent 3

2014

Chemicals

Database

EcoInvent 3

2014

European Average

APME

2013

Chemicals

Packaging
Packaging
Packaging

System boundary:
All processes from raw material extraction to product from the factory gate are included in the analysis (A1-A3). In addition,
transportation to a central warehouse placed in accordance with guidelines issued by the EPD Norway (A4) is included.
FlowChart:
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LCA: Scenarios and additional technical information
The following infomation describe the scenarios in the different modules of the EPD.

Transport from production site to user (A4)
Capacity
utilisation (incl. Type of vehicle
return) %
75 %
Lorry to market

Type
Truck

Distance km

Fuel/Energy
consumption

Unit

Value (l/t)

50

0,015594

l/tkm

0,78

Railway

.

.

.

.

.

.

Boat

.

.

.

.

.

.

Other

.

.

.

.

.

.

Installation in the building (A5)
.
Auxiliary

Use (B1):
Unit
kg

Value
0

Water consumption

m3

0

Electricity consumption

kWh

0

Other energy carriers

MJ

0

Material loss

kg

0

Output materials from waste treatment

kg

0

Dust in the air

kg

0

.
No effect

Value
0

Auxiliary

kg

0

Other resources

kg

0

Water consumption

M3

0

Electricity consumption

kWh

0

Other energy carriers

MJ

0

Material loss

kg

0

Unit
kg

Value
0

Collected as mixed construction waste

kg

0

Reuse

kg

0

Recycling

kg

0

Energy recovery

kg

0

To landfill

kg

0

.
Hazardous waste disposed

Maintenance (B2)/Repair (B3)
Unit
.

Value
0

End of Life (C1, C3, C4)

Label

.
Maintenance cycle

Unit
0

Transport to waste processing (C2)
Type
Truck

Capacity
utilisation (incl. Type of vehicle
return) %
0%

Distance km

Fuel/Energy
consumption

Unit

Value (l/t)

0

0

l/tkm

0

Railway

.

.

.

.

.

.

Boat

.

.

.

.

.

.

Other

.

.

.

.

.

.

Benefits and loads beyond the system boundaries (D)
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LCA: Results
System boundaries (X=included, MND=module not declared, MNR=module not relevant)
Construction
installation
stage

Product stage

X

X

X

X

MND

User stage

MND

MND

MND

MND

Beyond the
system
bondaries

End of life stage

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

Environmental impact
Parameter

Unit

A1

A2

A3

A4

GWP

kg CO2 -eqv

2,07E-001

1,24E-002

2,24E-002

3,69E-003

ODP

kg CFC11 -eqv

4,34E-009

0,00E+000

1,65E-009

0,00E+000

POCP

kg C2H4-eqv

5,44E-004

1,10E-005

2,51E-005

1,00E-005

AP

kg SO2 -eqv

2,13E-004

5,30E-005

5,08E-006

2,00E-006

EP

kg

PO43-

5,15E-005

5,00E-006

2,85E-006

2,00E-006

ADPM

kg Sb -eqv

5,08E-007

0,00E+000

3,19E-009

0,00E+000

ADPE

MJ

2,83E+000

1,65E-001

3,37E-001

4,84E-002

-eqv

A5

C1

C2

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical
oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE
Abiotic depletion potential for fossil resources

Resource use
Parameter
RPEE

Unit
MJ

1,24E-001

2,29E-004

3,02E-004

8,30E-005

RPEM

MJ

3,08E-001

8,30E-005

2,60E-004

0,00E+000

TRPE

MJ

4,32E-001

3,11E-004

5,62E-004

8,30E-005

NRPEE

MJ

2,88E+000

1,65E-001

3,30E-001

4,82E-002

NRPEM

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

TNRPE

MJ

2,88E+000

1,65E-001

3,30E-001

4,82E-002

SM

kg

2,34E-003

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

RSF

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

NRSF

MJ

2,77E-001

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

W

m3

2,19E-001

1,59E-003

5,53E-003

4,31E-004

A1

A2

A3

A4

A5

C1

C2

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TRPE Total
use of renewable primary energy resources; NRPEE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPEM Non renewable primary
energy resources used as materials; TNRPE Total use of virgin, non-renewable resources with energy content; SM Use of secondary materials; RSF
Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

End of life - Waste
Parameter

Unit

A1
4,18E-005

A2
0,00E+000

A3
2,82E-007

A4

HW

kg

NHW

kg

2,81E-002

3,70E-005

2,25E-003

9,00E-006

RW

kg

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

A5

C1

C2

A5

C1

C2

0,00E+000

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed, RW Radioactive waste disposed

End of life - Output flow
Parameter
CR

Unit
kg

A1

A2

0,00E+000

0,00E+000

A3

A4

1,40E-002

0,00E+000

MR

kg

4,92E-005

0,00E+000

1,00E-003

0,00E+000

MER

kg

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

EEE

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

ETE

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal
energy
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Additional Norwegian requirements
Electricity
The following data from ecoinvent v3 (June 2012) for Norwegian production mix included import, low voltage is used;
Energy/Electricity country mix/Low voltage/Market: Electricity, low voltage {NO}| market for | Alloc Def, U. Production of
transmission lines, in addition to direct emissions and loss in grid are included. Characterisation factors stated in EN
15804:2012+A1:2013 are used. This gives following greenhouse gas emissions: 24 g CO2-eqv/kWh
Hazardous substances
None of the following substances have been added to the product: Substances on the REACH Candidate list of
substances of very high concern (checked 11.12.2014) substances on the Norwegian Priority list (checked
11.12.2014) and substances that lead to the product being classified as hazardous waste. The chemical content of
the product complies with regulatory levels as given in the Norwegian Product Regulations
Indoor air
The product meets the requirements for low pollutant (M1) by EN 15251: 2007 Appendix E. The product has no impact
on the indoor environment.
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ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
ISO 14025 ISO 21930 EN 15804
Owner of the declaration
Program holder
Declaration number
Issue date
Valid to

Saint-Gobain Byggevarer as
The Norwegian EPD Foundation

Leca Isoblokk 25 cm, Lightweight Concrete
Block with PUR-insulation

Product

Saint-Gobain Byggevarer as

Owner of the declaration

General information
Product:
Leca Isoblokk 25 cm, Lightweight Concrete Block with PURinsulation
Program holder:
The Norwegian EPD Foundation
P.O.Box 5250 Majorstuen
0303 Oslo
Phone: +47 23 08 80 00
e-mail: post@epd-norge.no
Declaration number:
This declaration is based on Product Category Rules:
EN 15804:2012+A1:2013 serve as core PCR
Requirements on the EPD for Lightweight concrete.
Declared unit:
1 m3 Leca Isoblokk 25 cm, Lightweight Concrete Block with
PUR-insulation
Declared unit with option:
A1,A2,A3,A4

Owner of the declaration:
Saint-Gobain Byggevarer as
Contact person: Line Holaker
Phone: +47 22 88 77 00
e-mail: info(at)weber-norge.no
Manufacturer:
Saint-Gobain Byggevarer as
Place of production:
Weber Leca Borge, Moumgt.,
1658 Torp, Norway
Management system:
ISO 9001, ISO 14001
Org. No:
940 198 178
Issue date:
Valid to:

Functional unit:
The EPD has been worked out by:
The declaration has been developed using EPDGen-version
1.0, Approval: NEPDT02
Company specific data are collected and registry by:
Stian Gravnås
Company specific data are audited by:
Line Holaker

Comparability:
EPD of construction products may not be
comparable if they not comply with EN 15804 and
seen in a building context.
Year of study:
2014
Approved:

Verification:
Independent verification of data, other environmental
information and EPD has been carried out in
accordance with ISO14025, 8.1.3 and 8.1.4

sign

(Manager EPD-Norway)

externally

Senior Researcher Anne Rønning
(Independent verifier approved by EPD-Norway)
Declared unit:
1 m3 Leca Isoblokk 25 cm, Lightweight Concrete Block with PUR-insulation
Key environmental indicators
Global warming
Energy use
Dangerous substances

Unit

Cradle to gate
A1 - A3

kg CO2 eqv
MJ

*The product contains no substances from the REACH Candidate list or the Norwegian priority list

147,50
2545,4531
*

Transport A4
2,32
30,2522
*

Product
Product description:
Leca Isoblokk 25 cm is produced by Leca lightweight
aggregate, cement, sand, water and PUR-insulation. Leca
Isoblokk 25 cm is used for durable and moisture-proof
exterior walls that require good insulation. The solution
insulates according to the requirements of TEK-10. The
solution is adapted for use as both a basement below
ground and above ground exterior wall. The complete
system Leca Isoblokk 25 cm consists of several
components.

Product specification:
The raw materials used for the Polyurethane polymer (PURinsulation) are fully reacted in the final product. The
composition of the product is described in the following
table:

Technical data:
SINTEF Technical Approval - TG2052. For further
information see www.weber-norge.no

Materials
Cement

Percent
11,21

Aggregate

75,82

Water

7,95

Packaging

1,93

Insulation, Plastic based

3,09

Market:
Norway

Reference service life:
As for the building

LCA: Calculation rules
Declared unit:
1 m3 Leca Isoblokk 25 cm, Lightweight Concrete Block with
PUR-insulation
Cut-off criteria:
All major raw materials and all the essential energy is
included. The production process for raw materials and
energy flows that are included with very small amounts
(<1%) are not included.

Allocation:
The allocation is made in accordance with provisions in EN
15804. Incoming energy and water, and in-house waste
from the production, is allocated equally among all products
through mass allocation. Effects of primary production of
recycled materials are allocated to the main product in
which the material was used. The recycling process and
transportation of the material is allocated to this analysis.

Data quality:
Materials
Aggregate

Data quality
EPD

Source
NEPD00120E

Aggregate

EPD

NEPD00120E

2013

Aggregate

Database

Østfoldforskning

2012

EPD

NEPD00024N

2013

Cement

Year
2013

Water
Packaging
Packaging
Insulation, Plastic based

European Average

APME

Database

Plastic Europe

System boundary:
All processes from raw material extraction to product from the factory gate are included in the analysis (A1-A3). In addition,
transportation to a central warehouse placed in accordance with guidelines issued by the EPD Norway (A4) is included.
FlowChart:

2014

LCA: Scenarios and additional technical information
The following infomation describe the scenarios in the different modules of the EPD.

Transport from production site to user (A4)
Capacity
utilisation (incl. Type of vehicle
return) %
75 %
Lorry to market

Type
Truck

Distance km

Fuel/Energy
consumption

Unit

Value (l/t)

50

0,015594

l/tkm

0,78

Railway

.

.

.

.

.

.

Boat

.

.

.

.

.

.

Other

.

.

.

.

.

.

Installation in the building (A5)
.
Auxiliary

Use (B1):
Unit
kg

Value
0

Water consumption

m3

0

Electricity consumption

kWh

0

Other energy carriers

MJ

0

Material loss

kg

0

Output materials from waste treatment

kg

0

Dust in the air

kg

0

.
No effect

Value
0

Auxiliary

kg

0

Other resources

kg

0

Water consumption

M3

0

Electricity consumption

kWh

0

Other energy carriers

MJ

0

Material loss

kg

0

Unit
kg

Value
0

Collected as mixed construction waste

kg

0

Reuse

kg

0

Recycling

kg

0

Energy recovery

kg

0

To landfill

kg

0

.
Hazardous waste disposed

Maintenance (B2)/Repair (B3)
Unit
.

Value
0

End of Life (C1, C3, C4)

Label

.
Maintenance cycle

Unit
0

Transport to waste processing (C2)
Type
Truck

Capacity
utilisation (incl. Type of vehicle
return) %
0%

Distance km

Fuel/Energy
consumption

Unit

Value (l/t)

0

0

l/tkm

0

Railway

.

.

.

.

.

.

Boat

.

.

.

.

.

.

Other

.

.

.

.

.

.

Benefits and loads beyond the system boundaries (D)

LCA: Results
System boundaries (X=included, MND=module not declared, MNR=module not relevant)
Construction
installation
stage

Product stage

X

X

X

X

MND

User stage

MND

MND

MND

MND

Beyond the
system
bondaries

End of life stage

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

Environmental impact
Parameter

Unit

A1

A2

A3

A4

GWP

kg CO2 -eqv

1,32E+002

3,00E+000

1,25E+001

2,32E+000

ODP

kg CFC11 -eqv

8,24E-005

0,00E+000

1,92E-006

0,00E+000

POCP

kg C2H4-eqv

1,88E-001

3,11E-003

3,27E-002

6,11E-003

AP

kg SO2 -eqv

3,11E-001

1,06E-002

6,73E-003

1,41E-003

EP

kg

PO43-

2,58E-001

1,64E-003

3,53E-003

9,40E-004

ADPM

kg Sb -eqv

4,22E-001

0,00E+000

8,26E-005

0,00E+000

ADPE

MJ

1,60E+003

3,96E+001

1,56E+002

3,03E+001

-eqv

A5

C1

C2

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical
oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE
Abiotic depletion potential for fossil resources

Resource use
Parameter
RPEE

Unit
MJ

RPEM
TRPE

A1

A2

3,40E+002

5,31E-002

MJ

1,69E-001

MJ

3,41E+002

NRPEE

MJ

NRPEM
TNRPE

A3

A4

1,82E+002

5,22E-002

1,81E-002

1,08E-001

0,00E+000

7,13E-002

1,82E+002

5,22E-002

1,53E+003

3,94E+001

1,71E+002

3,02E+001

MJ

3,14E+002

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

MJ

1,84E+003

3,94E+001

1,71E+002

3,02E+001

SM

kg

1,45E+001

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

RSF

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

NRSF

MJ

2,83E+002

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

W

m3

1,05E+002

3,66E-001

3,66E+001

2,70E-001

A5

C1

C2

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TRPE Total
use of renewable primary energy resources; NRPEE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPEM Non renewable primary
energy resources used as materials; TNRPE Total use of virgin, non-renewable resources with energy content; SM Use of secondary materials; RSF
Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

End of life - Waste
Parameter

Unit

A1

HW

kg

1,27E-002

NHW

kg

RW

kg

A2

A3

A4

0,00E+000

2,22E-002

1,47E+001

8,33E-003

3,21E+000

5,64E-003

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

A5

C1

C2

A5

C1

C2

0,00E+000

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed, RW Radioactive waste disposed

End of life - Output flow
Parameter
CR

Unit
kg

A1

A2

A3

A4

0,00E+000

0,00E+000

2,00E-003

0,00E+000

MR

kg

5,76E-002

0,00E+000

3,39E+000

0,00E+000

MER

kg

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

EEE

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

ETE

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal
energy

Additional Norwegian requirements
Electricity
The following data from ecoinvent v3 (June 2012) for Norwegian production mix included import, low voltage is used;
Energy/Electricity country mix/Low voltage/Market: Electricity, low voltage {NO}| market for | Alloc Def, U. Production of
transmission lines, in addition to direct emissions and loss in grid are included. Characterisation factors stated in EN
15804:2012+A1:2013 are used. This gives following greenhouse gas emissions: 24 g CO2-eqv/kWh
Hazardous substances
None of the following substances have been added to the product: Substances on the REACH Candidate list of
substances of very high concern (checked 01.08.2014) substances on the Norwegian Priority list (checked
01.08.2014) and substances that lead to the product being classified as hazardous waste. The chemical content of
the product complies with regulatory levels as given in the Norwegian Product Regulations
Indoor air
The product meets the requirements for low pollutant (M1) by EN15251:2007 Appendix E. The product has no impact
on the indoor environment.
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Declaration number:
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Declared unit:
1 m3 Leca Isoblokk 30 cm, Lightweight Concrete Block with PUR-insulation
Key environmental indicators
Global warming
Energy use
Dangerous substances

Unit

Cradle to gate
A1 - A3

kg CO2 eqv
MJ

*The product contains no substances from the REACH Candidate list or the Norwegian priority list

142,53
2612,6465
*

Transport A4
1,94
25,3437
*

Product
Product description:
Leca Isoblokk 30 cm is produced by Leca lightweight
aggregate, cement, sand, water and PUR-insulation. Leca
Isoblokk 30 cm is used for durable and moisture-proof
exterior walls that require good insulation. The solution
insulates according to the requirements of TEK-10. The
solution is adapted for use as both a basement below
ground and above ground exterior wall. The complete
system Leca Isoblokk 30 cm consists of several
components.

Product specification:
The raw materials used for the Polyurethane polymer (PURinsulation) are fully reacted in the final product. The
composition of the product is described in the following
table:

Technical data:
SINTEF Technical Approval - TG2052. For further
information see www.weber-norge.no

Materials
Cement

Percent
10,95

Aggregate

73,97

Water

7,76

Packaging

2,54

Insulation, Plastic based

4,79

Market:
Norway

Reference service life:
As for the building

LCA: Calculation rules
Declared unit:
1 m3 Leca Isoblokk 30 cm, Lightweight Concrete Block with
PUR-insulation
Cut-off criteria:
All major raw materials and all the essential energy is
included. The production process for raw materials and
energy flows that are included with very small amounts
(<1%) are not included.

Allocation:
The allocation is made in accordance with provisions in EN
15804. Incoming energy and water, and in-house waste
from the production, is allocated equally among all products
through mass allocation. Effects of primary production of
recycled materials are allocated to the main product in
which the material was used. The recycling process and
transportation of the material is allocated to this analysis.

Data quality:
Materials
Aggregate

Data quality
EPD

Source
NEPD00120E

Aggregate

EPD

NEPD00120E

2013

Aggregate

Database

Østfoldforskning

2012

EPD

NEPD00024N

2013

Cement

Year
2013

Water
Packaging
Packaging
Insulation, Plastic based

European Average

APME

Database

Plastic Europe

System boundary:
All processes from raw material extraction to product from the factory gate are included in the analysis (A1-A3). In addition,
transportation to a central warehouse placed in accordance with guidelines issued by the EPD Norway (A4) is included.
FlowChart:

2014

LCA: Scenarios and additional technical information
The following infomation describe the scenarios in the different modules of the EPD.

Transport from production site to user (A4)
Capacity
utilisation (incl. Type of vehicle
return) %
75 %
Lorry to market

Type
Truck

Distance km

Fuel/Energy
consumption

Unit

Value (l/t)

50

0,015594

l/tkm

0,78

Railway

.

.

.

.

.

.

Boat

.

.

.

.

.

.

Other

.

.

.

.

.

.

Installation in the building (A5)
.
Auxiliary

Use (B1):
Unit
kg

Value
0

Water consumption

m3

0

Electricity consumption

kWh

0

Other energy carriers

MJ

0

Material loss

kg

0

Output materials from waste treatment

kg

0

Dust in the air

kg

0

.
No effect

Value
0

Auxiliary

kg

0

Other resources

kg

0

Water consumption

M3

0

Electricity consumption

kWh

0

Other energy carriers

MJ

0

Material loss

kg

0

Unit
kg

Value
0

Collected as mixed construction waste

kg

0

Reuse

kg

0

Recycling

kg

0

Energy recovery

kg

0

To landfill

kg

0

.
Hazardous waste disposed

Maintenance (B2)/Repair (B3)
Unit
.

Value
0

End of Life (C1, C3, C4)

Label

.
Maintenance cycle

Unit
0

Transport to waste processing (C2)
Type
Truck

Capacity
utilisation (incl. Type of vehicle
return) %
0%

Distance km

Fuel/Energy
consumption

Unit

Value (l/t)

0

0

l/tkm

0

Railway

.

.

.

.

.

.

Boat

.

.

.

.

.

.

Other

.

.

.

.

.

.

Benefits and loads beyond the system boundaries (D)

LCA: Results
System boundaries (X=included, MND=module not declared, MNR=module not relevant)
Construction
installation
stage

Product stage

X

X

X

X

MND

User stage

MND

MND

MND

MND

Beyond the
system
bondaries

End of life stage

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

Environmental impact
Parameter

Unit

A1

A2

A3

A4

GWP

kg CO2 -eqv

1,29E+002

2,63E+000

1,09E+001

1,94E+000

ODP

kg CFC11 -eqv

1,07E-004

0,00E+000

1,69E-006

0,00E+000

POCP

kg C2H4-eqv

1,99E-001

2,76E-003

2,89E-002

5,11E-003

AP

kg SO2 -eqv

2,65E-001

9,58E-003

6,12E-003

1,18E-003

EP

kg

PO43-

3,24E-001

1,50E-003

3,22E-003

7,87E-004

ADPM

kg Sb -eqv

5,51E-001

0,00E+000

7,64E-005

0,00E+000

ADPE

MJ

1,86E+003

3,47E+001

1,36E+002

2,54E+001

-eqv

A5

C1

C2

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical
oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE
Abiotic depletion potential for fossil resources

Resource use
Parameter
RPEE

Unit
MJ

RPEM
TRPE

A1

A2

3,16E+002

4,65E-002

MJ

1,64E-001

MJ

3,16E+002

NRPEE

MJ

NRPEM
TNRPE

A3

A4

1,69E+002

4,37E-002

1,58E-002

9,07E-002

0,00E+000

6,23E-002

1,69E+002

4,37E-002

1,71E+003

3,46E+001

1,50E+002

2,53E+001

MJ

4,10E+002

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

MJ

2,12E+003

3,46E+001

1,50E+002

2,53E+001

SM

kg

1,20E+001

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

RSF

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

NRSF

MJ

2,33E+002

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

W

m3

8,74E+001

3,20E-001

3,37E+001

2,26E-001

A5

C1

C2

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TRPE Total
use of renewable primary energy resources; NRPEE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPEM Non renewable primary
energy resources used as materials; TNRPE Total use of virgin, non-renewable resources with energy content; SM Use of secondary materials; RSF
Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

End of life - Waste
Parameter

Unit

A1

HW

kg

1,58E-002

NHW

kg

RW

kg

A2

A3

A4

0,00E+000

2,22E-002

1,22E+001

7,25E-003

2,96E+000

4,72E-003

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

A5

C1

C2

A5

C1

C2

0,00E+000

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed, RW Radioactive waste disposed

End of life - Output flow
Parameter
CR

Unit
kg

A1

A2

A3

A4

0,00E+000

0,00E+000

2,00E-003

0,00E+000

MR

kg

4,73E-002

0,00E+000

3,39E+000

0,00E+000

MER

kg

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

EEE

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

ETE

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal
energy

Additional Norwegian requirements
Electricity
The following data from ecoinvent v3 (June 2012) for Norwegian production mix included import, low voltage is used;
Energy/Electricity country mix/Low voltage/Market: Electricity, low voltage {NO}| market for | Alloc Def, U. Production of
transmission lines, in addition to direct emissions and loss in grid are included. Characterisation factors stated in EN
15804:2012+A1:2013 are used. This gives following greenhouse gas emissions: 24 g CO2-eqv/kWh
Hazardous substances
None of the following substances have been added to the product: Substances on the REACH Candidate list of
substances of very high concern (checked 01.08.2014) substances on the Norwegian Priority list (checked
01.08.2014) and substances that lead to the product being classified as hazardous waste. The chemical content of
the product complies with regulatory levels as given in the Norwegian Product Regulations
Indoor air
The product meets the requirements for low pollutant (M1) by EN15251:2007 Appendix E. The product has no impact
on the indoor environment.
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General information
Product:
Leca Isoblokk 35 cm, Lightweight Concrete Block with PURinsulation
Program holder:
The Norwegian EPD Foundation
P.O.Box 5250 Majorstuen
0303 Oslo
Phone: +47 23 08 80 00
e-mail: post@epd-norge.no
Declaration number:NEPD00262E
This declaration is based on Product Category Rules:
EN 15804:2012+A1:2013 serve as core PCR
Requirements on the EPD for Lightweight concrete.
Declared unit:
1 m3 Leca Isoblokk 35 cm, Lightweight Concrete Block with
PUR-insulation
Declared unit with option:
A1,A2,A3,A4

Owner of the declaration:
Saint-Gobain Byggevarer as
Contact person: Line Holaker
Phone: +47 22 88 77 00
e-mail: info(at)weber-norge.no
Manufacturer:
Saint-Gobain Byggevarer as
Place of production:
Weber Leca Borge, Moumgt.,
1658 Torp, Norway
Management system:
ISO 9001, ISO 14001
Org. No:
940 198 178
Issue date:02.07.2014
Valid to:02.07.2019

Functional unit:
The EPD has been worked out by:
The declaration has been developed using EPDGen-version
1.0, Approval: NEPDT02
Company specific data are collected and registry by:
Stian Gravnås
Company specific data are audited by:
Line Holaker

Comparability:
EPD of construction products may not be
comparable if they not comply with EN 15804 and
seen in a building context.
Year of study:
2014
Approved:

Verification:
Independent verification of data, other environmental
information and EPD has been carried out in
accordance with ISO14025, 8.1.3 and 8.1.4

sign

(Manager EPD-Norway)

externally

Senior Researcher Anne Rønning
(Independent verifier approved by EPD-Norway)
Declared unit:
1 m3 Leca Isoblokk 35 cm, Lightweight Concrete Block with PUR-insulation
Key environmental indicators
Global warming
Energy use
Dangerous substances

Unit

Cradle to gate
A1 - A3

kg CO2 eqv
MJ

Transport A4

144,56
2615,0472
*

2,02
26,4456
*

*The product contains no substances from the REACH Candidate list or the Norwegian priority list
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Product
Product description:
Leca Isoblokk 35 cm is produced by Leca lightweight
aggregate, cement, sand, water and PUR-insulation. Leca
Isoblokk 35 cm is used for durable and moisture-proof
exterior walls that require good insulation. The solution
insulates better than the requirements of TEK-10 and
satisfies the requirement for external wall insulation in Low
Energy and Passive Houses. The solution is adapted for
use as both a basement below ground and above ground
exterior wall. The complete system Leca Isoblokk 35 cm
consists of several components.
Technical data:
SINTEF Technical Approval - TG20031. For further
information see www.weber-norge.no

Product specification:
The raw materials used for the Polyurethane polymer (PURinsulation) are fully reacted in the final product. The
composition of the product is described in the following
table:
Materials
Cement

Percent
11,94

Aggregate

72,84

Water

8,23

Packaging

2,34

Insulation, Plastic based

4,65

Market:
Norway

Reference service life:
As for the building

LCA: Calculation rules
Declared unit:
1 m3 Leca Isoblokk 35 cm, Lightweight Concrete Block with
PUR-insulation
Cut-off criteria:
All major raw materials and all the essential energy is
included. The production process for raw materials and
energy flows that are included with very small amounts
(<1%) are not included.

Allocation:
The allocation is made in accordance with provisions in EN
15804. Incoming energy and water, and in-house waste
from the production, is allocated equally among all products
through mass allocation. Effects of primary production of
recycled materials are allocated to the main product in
which the material was used. The recycling process and
transportation of the material is allocated to this analysis.

Data quality:
Materials
Aggregate

Data quality
EPD

Source
NEPD00120E

Aggregate

EPD

NEPD00120E

2013

Aggregate

Database

Østfoldforskning

2012

EPD

NEPD00024N

2013

Cement

Year
2013

Water
Packaging
Packaging

European Average

APME

Database

Plastic Europe

Insulation, Plastic based

2014

System boundary:
All processes from raw material extraction to product from the factory gate are included in the analysis (A1-A3). In addition,
transportation to a central warehouse placed in accordance with guidelines issued by the EPD Norway (A4) is included.
FlowChart:
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LCA: Scenarios and additional technical information
The following infomation describe the scenarios in the different modules of the EPD.

Transport from production site to user (A4)
Capacity
utilisation (incl. Type of vehicle
return) %
75 %
Lorry to market

Type
Truck

Distance km

Fuel/Energy
consumption

Unit

Value (l/t)

50

0,015594

l/tkm

0,78

Railway

.

.

.

.

.

.

Boat

.

.

.

.

.

.

Other

.

.

.

.

.

.

Installation in the building (A5)
.
Auxiliary

Use (B1):
Unit
kg

Value
0

Water consumption

m3

0

Electricity consumption

kWh

0

Other energy carriers

MJ

0

Material loss

kg

0

Output materials from waste treatment

kg

0

Dust in the air

kg

0

.
No effect

Value
0

Auxiliary

kg

0

Other resources

kg

0

Water consumption

M3

0

Electricity consumption

kWh

0

Other energy carriers

MJ

0

Material loss

kg

0

Unit
kg

Value
0

Collected as mixed construction waste

kg

0

Reuse

kg

0

Recycling

kg

0

Energy recovery

kg

0

To landfill

kg

0

.
Hazardous waste disposed

Maintenance (B2)/Repair (B3)
Unit
.

Value
0

End of Life (C1, C3, C4)

Label

.
Maintenance cycle

Unit
0

Transport to waste processing (C2)
Type
Truck

Capacity
utilisation (incl. Type of vehicle
return) %
0%

Distance km

Fuel/Energy
consumption

Unit

Value (l/t)

0

0

l/tkm

0

Railway

.

.

.

.

.

.

Boat

.

.

.

.

.

.

Other

.

.

.

.

.

.

Benefits and loads beyond the system boundaries (D)
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LCA: Results
System boundaries (X=included, MND=module not declared, MNR=module not relevant)
Construction
installation
stage

Product stage

X

X

X

X

MNR

User stage

MNR

MNR

MNR

MNR

Beyond the
system
bondaries

End of life stage

MNR

MNR

MNR

MNR

MNR

MNR

MNR

MNR

Environmental impact
Parameter

Unit

A1

A2

A3

A4

GWP

kg CO2 -eqv

1,29E+002

2,66E+000

1,29E+001

2,02E+000

ODP

kg CFC11 -eqv

1,02E-004

0,00E+000

1,99E-006

0,00E+000

POCP

kg C2H4-eqv

1,98E-001

2,84E-003

3,33E-002

5,34E-003

AP

kg SO2 -eqv

2,63E-001

9,71E-003

6,74E-003

1,23E-003

EP

kg

PO43-

3,11E-001

1,51E-003

3,52E-003

8,22E-004

ADPM

kg Sb -eqv

5,27E-001

0,00E+000

8,34E-005

0,00E+000

ADPE

MJ

1,80E+003

3,51E+001

1,62E+002

2,65E+001

-eqv

A5

C1

C2

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical
oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE
Abiotic depletion potential for fossil resources

Resource use
Parameter
RPEE

Unit
MJ

RPEM
TRPE

A1

A2

3,13E+002

4,72E-002

MJ

1,60E-001

MJ

3,13E+002

NRPEE

MJ

NRPEM
TNRPE

A3

A4

1,83E+002

4,56E-002

1,61E-002

1,00E-001

0,00E+000

6,33E-002

1,84E+002

4,56E-002

1,67E+003

3,50E+001

1,77E+002

2,64E+001

MJ

3,92E+002

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

MJ

2,06E+003

3,50E+001

1,77E+002

2,64E+001

SM

kg

1,28E+001

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

RSF

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

NRSF

MJ

2,37E+002

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

W

m3

9,12E+001

3,25E-001

3,70E+001

2,36E-001

A5

C1

C2

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TRPE Total
use of renewable primary energy resources; NRPEE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPEM Non renewable primary
energy resources used as materials; TNRPE Total use of virgin, non-renewable resources with energy content; SM Use of secondary materials; RSF
Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

End of life - Waste
Parameter

Unit

A1

HW

kg

1,52E-002

NHW

kg

RW

kg

A2

A3

A4

0,00E+000

2,22E-002

1,23E+001

7,40E-003

3,23E+000

4,93E-003

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

A5

C1

C2

A5

C1

C2

0,00E+000

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed, RW Radioactive waste disposed

End of life - Output flow
Parameter
CR

Unit
kg

A1

A2

A3

A4

0,00E+000

0,00E+000

2,00E-003

0,00E+000

MR

kg

4,69E-002

0,00E+000

3,39E+000

0,00E+000

MER

kg

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

EEE

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

ETE

MJ

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

0,00E+000

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal
energy
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Additional Norwegian requirements
Electricity
The following data from ecoinvent v3 (June 2012) for Norwegian production mix included import, low voltage is used;
Energy/Electricity country mix/Low voltage/Market: Electricity, low voltage {NO}| market for | Alloc Def, U. Production of
transmission lines, in addition to direct emissions and loss in grid are included. Characterisation factors stated in EN
15804:2012+A1:2013 are used. This gives following greenhouse gas emissions: 24 g CO2-eqv/kWh
Hazardous substances
None of the following substances have been added to the product: Substances on the REACH Candidate list of
substances of very high concern (checked 10.10.2014) substances on the Norwegian Priority list (checked
10.10.2014) and substances that lead to the product being classified as hazardous waste. The chemical content of
the product complies with regulatory levels as given in the Norwegian Product Regulations
Indoor air
The product meets the requirements for low pollutant (M1) by EN15251:2007 Appendix E. The product has no impact
on the indoor environment.
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procedures
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