Weber Balkong ROT
Fyra system för olika typer av behov

Weber Balkong ROT
Balkonger och terrasser är platser vi förknippar med avkoppling och umgänge.
Där dricker vi en kopp kaffe i solen och grillar vackra sommarkvällar. För den som
saknar en egen trädgård kan balkongen fungera som en oas med blommor och
odlingar och när vintermörkret faller på blir den en självklar plats för ljusslingan
eller ljuslyktan. Balkongen är ett extra rum som förtjänar samma omtanke som
resten av bostaden så att den förblir en trivsam plats att kunna njuta av år efter
år. Sol, regn, frost och yttre mekanisk påverkan orsakar skador på konstruktioner
som balkonger, loftgångar och terrasser och man sparar mycket extra arbete och
pengar genom att skydda dem innan skador uppstår. Har skadorna redan uppstått
behöver dessa först lagas, på rätt sätt.
Weber har lösningarna oavsett om det gäller förebyggande skydd eller lagning av
redan befintliga skador.

Fyra system för olika typer av behov
System ”Laga”
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Laga är ett grundläggande renoveringssystem för lagningar av befintliga skador
på balkonger och loftgångar. I systemet ingår rostskydd för armeringsjärn, vidhäftningsförbättrare och tillhörande betonglagningsbruk. Ovanpå balkongen appliceras
ett slitstarkt ytskydd (slamma). På undersidan målas balkongen med en skyddande
färg. Systemet återställer balkongens skick och skapar ett utbrett skydd som förlänger balkongens livslängd och förbättrar dess utseende.

System ”Laga extra”
Laga extra är ett renoveringssystem för extra fuktutsatta och/eller känsliga
balkonger och loftgångar. Betongrenoveringen utförs enligt system ”Laga” men
kompletteras med en vattenavstötande impregnering där ett slittåligt ytskydd
(slamma) appliceras ovanpå. Undersidan av balkongen impregneras också innan
en färg som bromsar betongens åldrande appliceras. Målning av ovansida balkong
finns också som alternativ om man vill ha en jämn kulör. Systemet är ett bra val för
konstruktioner som är drabbade av ASR* och som blivit extra fuktkänsliga.

System ”Avjämna”
Avjämning ute
weberfloor
primer

Avjämna är ett system som är lämpligt när balkongens ovansida behöver ett
helt nytt täckskikt eller för att åtgärda en felaktig vattenavrinning från balkongen/
loftgången. Om det finns önskemål kan ytan avslutningsvis behandlas med ett
ytskydd som gör den extra slittålig och ger en halkskyddande effekt (cementpolymerslamma) alternativt målas med betongfärg. Systemet är delvis kompatibelt
med Webers maskin Duomix 2000.

System ”Skydda”
Impregnering/
Mineralux
Befintlig betong
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Skydda är ett system för att skydda och fräscha upp betongytor som inte är utsatta för mekanisk belastning, exempelvis väggar och innertak utomhus. Systemet
är till för att skydda den friska konstruktionen mot nerbrytning och passar därför
bäst som en förebyggande behandling innan några skador har uppstått. System
skydda består av färg, slamma eller vattenavvisande impregnering beroende på
vilket finish man önskar på konstruktionen.

*Alkalisilikareaktioner (= en reaktion som gör att betongen spricker/vittrar sönder)

För utförande entreprenör
Vårt erbjudande

Vattenavvisande impregnering

Weber har helhetslösningen för er oavsett jobbets storlek
eller typ. Från konstruktionsbetong som utgör stommen till
ytbehandling som skyddar från nedbrytning orsakad av en
rad olika mekanismer. Till detta kan vi även erbjuda maskiner för att snabba upp arbetsprocessen och teknisk support
för frågor som kan dyka upp under renoveringen.

Transparent ytskydd som gör betongen vattenfrånstötande
(hydrofob) och håller på så sätt betongen torr samtidigt
som den hindrar skadliga ämnen lösta i vatten (t.ex. tösalt)
från att tränga in i konstruktionen. Hydrofoberingen tränger
in i betongen och syns inte. Kan även användas under andra ytskydd som betongfärg och betongslammor som extra
säkerhet.

Begrepp inom betongrenovering

Ytskydd

Vidhäftare
Cementbaserad slamma som skapar optimal förutsättning
för lagningsbruket att fästa ordentligt mot underlaget. Fungerar även som rostskydd på armeringsjärn.

Färg, cementslammor eller andra produkter som har till
uppgift att skydda betongen mot fukt, karbonatisering, mekanisk/kemisk påverkan m.m. Ytskyddet kan levereras i olika
kulörer och strukturer för att få estetiskt snygga ytor.

Lagningsbruk

Klinker på balkong

Betong för att reparera skadade betongkonstruktioner. Det
finns en mängd olika varianter och typer av lagningsbruk
beroende på vilken appliceringsteknik som är aktuell och
vilka krav som ställs på lagningsbruket (hållfasthet, kornstorlek, cementsort m.m.)

Se arbetsanvisning: Balkonger och terrasser utomhus –
Plattsättningssystem 4.1. 2
Kontakta oss för en skräddarsydd lösning för just ert projekt.

Produkter som ingår i renoveringssystemen
Gjutlaga

Produkt

Bindemedel

D-max

EN-Standard

Tryckhållfasthetsklass

weber pumpbetong 0-4 C40/50*

CEM II/A-V 52,5 N

4 mm

N/A

C40/50

weber REP 920*

CEM II/A-V 52,5 N

6 mm

1504-3

C40/50

12 mm

weber REP 922*

CEM II/A-V 52,5 N

Impregnera

weber betongimpregnering

N/A

weber betongimpregnering Creme

N/A

1504-2

N/A

Slamma

weber REP 990

Specialcement

1504-2

N/A

weber REP 995

Specialcement

Handlaga

weber REP 05 betoheft*

CEM I 52,5 R

Avjämna
Måla

0,25 mm

1504-3

C50/60

1504-2

N/A

1504-2

N/A

1504-4

C25/30

weber REP 25

CEM I 52,5 R

2 mm

1504-3

C25/30

weber REP 45*

CEM I 52,5 R

2 mm

1504-3

C35/45

N/A

C40/50

weberfloor primer

Akrylat

N/A

weber avjämning ute

Specialcement

2 mm

weber mineralux

Akrylat

N/A

1504-2

weber strong betongfärg

Akrylat

N/A

1504-2

*Finns även med anläggningscement (CEM I 42,5 MH/LA/SR)

Blandarpump Duomix 2000
blandarpump för småsäck.

Maskin
För att arbetet ska gå snabbt och smidigt har
Weber olika maskiner anpassade efter produkterna och storleken på jobbet.
Duomix 2000 som är en kraftig pump med en
kapacitet på cirka 4 ton i timmen. Fjärrkontroll
finns för start och stopp av pump.
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