Flislegging på bad og våtrom
Løsning våtrom

Når man skal behandle fuktpåkjente områder er det viktig å velge godkjente løsninger som gir trygghet. Går
noe feil her er det ofte dyre og omfattende konsekvenser. Weber har produkter og systemer som er godkjente,
utprøvet og foretrukket i alt fra baderom til offentlige garderobeanlegg og svømmehaller. Det vil si et komplett
utvalg av limtyper, fugemasser, membraner og gulvavretting.

Våtarealer med lite og kortvarig nedfukting
Vannpåkjenning består kun av vannsøl og dusj i våtrommet.

Våtarealer med middels og kortvarig nedfukting i offentlige og felles
dusjer og garderober
Vannpåkjenning består av dusj i våtrommet. Det dusjes direkte mot vegg og gulv. I dette tilfellet er vanntettingssystemet bak flisene utsatt for langt mer vannpåkjenning. Bruken av Webers gjennomtestede vanntettingssystemer gir maksimal sikkerhet og raske og kostnadseffektive påføringsmuligheter.

Våtarealer

Fordeler
Normal flislegging
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Hurtig flislegging

F.eks. betong, gulvavrettingsmasse, puss,
Weber Våtromsplate, gipsplate el.l.
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Underlag

2

Primer

3

1. sjikt vanntetting

webertec 822

webertec superflex D2
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2. sjikt vanntetting

webertec 822

webertec superflex D2
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Flislim

weber supra light fix

weber rex fix
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Fugemasse

7

Elastisk fugemasse

webertec Fuktsperre/weberfloor 4716/weberprim 801

• Vanntett system
• Raskt og enkelt
• Få produkter - enklere for
utførende
• Testet som et system

weber classic grout/weber rapid grout
weber neutral silicone
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Montering
Forbehandling

1. Sugende underlag primes med webertec
Fuktsperre. Ikke sugende underlag (som
fliser) primes med weberprim 803. Mot
yttervegg og kaldt rom skal alltid webertec Fuktsperre benyttes.
Hvis det ikke er krav til høy damptetthet
over Sd 10 m, kan weberprim 801 eller
weberfloor 4716 benyttes.

Utførelse

1. Etter at primeren er tørr, kan overganger,
bevegelsesfuger og skjøter tettes. Det
gjøres med enten weber Fiberremse eller
webertec 828 gummibånd.

2. Hjørner tettes med weber Innvendig eller
Utvendig hjørne.

3. Gjennomføringer tettes med weber
Rørmansjetter. Sluk tettes med Weber
selvklebende slukmansjett til alle
sluktyper.

4. Vanntetting av flater gjøres enklest med
malerulle. Rull på webertec 822 i minimum
2 strøk. For å følge våtromsnormen skal
det påføres 1 mm tykkelse. Det tilsvarer
ca 1,8 kg/m2.

5. Etter at første sjikt har herdet, kan sjikt
nr 2 påføres.

6. Flislegging kan utføres med weber rex fix
eller weber supra light fix.
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7. Flisene limes i det ferske limet. De
trykkes og vris på plass.

8. Fuging kan gjøres med weber classic
grout spesielt godt egnet for sugende
veggfliser. Ikke sugende fliser,
porcellanato fliser fuges med weber
rapid grout.

9. Overganger og bevegelsesfuger fuges
med weber neutral silicone.

Mer informasjon
Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på glava.no, blant annet
i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for
å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Tlf: 04455
glava.no
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