Flislegging utendørs
Løsning våtrom

Utvendige våtarealer som balkonger og terrasser er utsatt for både fuktighet og temperaturvariasjoner.
Derfor er det viktig ved flislegging å bruke fleksible vanntettingssystemer, limtyper og støpemasser som er
optimalt tilpasset hverandre. Vi anbefaler bruk av den sementbaserte membranen Superflex D2 som
membran før flislegging. Dette for å hindre at underliggende konstruksjon blir nedfuktet og kan forårsake
utfelling i fugene, samt at den vil fungere som et fleksibelt sjikt mellom flisene og betongen. Membranen er
også hurtigherdende, noe som gjør at den tørker i lavere temperaturer nesten helt ned mot 0oC. En kjempefordel i det norske klimaet. Membranen tåler også å stå utildekket utvendig, men ikke som ferdig slitesjikt.

Utvendige våtarealer (balkonger og terrassegulv)
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Underlag

Betong
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Primer

weberfloor 4716
weberprim 801
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1. sjikt vanntetting

webertec 824
webertec superflex D2
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2. sjikt vanntetting

webertec 824
webertec superflex D2
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Flislim

weber flow fix
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Fugemasse

weber rapid grout
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Elastisk fugemasse

weber neutral silicone

Fordeler
• Produkter som tåler
påkjenning i utvendig miljø
• Enkle og gode produkter å
bruke
• System som hindrer
utfellinger

18.200 våtrom

Montering
Forbehandling
1. Sugende underlag forvannes eller primes
med weberfloor 4716/weberprim 801.
Ikke sugende underlag primes med
weberprim 803.

Forarbeid

1. Overganger og bevegelsesfuger tettes
med webertec 828 gummibånd sammen
med webertec Superflex D2.

2. Første lag med den sementbaserte
membranen bør være et poretettingslag
som tetter alle små porer i underlaget
før hovedtettingen. Dette arbeidet kan
gjøres med en murerkost eller den glatte
siden av en tannet sparkel.

3. Vanntettingen utføres med Superflex D2
i minimum 2 mm tykkelse i et eller to sjikt
med enten kost eller tannet sparkel.

4. Etter herding limes fliser med weber flow
fix. Det er viktig å få full dekning. Avhengig av flis og underlag bør det også her
vurderes dobbeltliming.

5. Etter at limet har herdet, kan det fuges
med weber rapid grout.

6. 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.
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