Dammreducerade
fästprodukter och avjämning

Slut på dammiga byggarbetsplatser?
Välj dammreducerade produkter från Weber
Nu är hela Webers sortiment av handspackel och delar
av övrig golvavjämning och fästprodukter dammreducerade och försedda med märkningen ”Low Dust”. Det
innebär att du i fortsättningen hanterar och blandar
produkterna i stort sett utan att utsättas för damm.
Dessutom har vi passat på att göra ytterligare ett antal
förbättringar.

Ny, lättare förpackning
Webers dammreducerade produkter levereras i en ny
typ av säck som är extra hållbar och enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar innehåller 20 respektive 15 kilo.
15-kilossäckarna är dessutom försedda med praktiskt
handtag. Vi har även minskat storleken på pallarna
och anpassat dem till våra kunders önskemål.

Bättre ergonomi
Vid produktutvecklingen av handspackel har vi tänkt
lite extra på golvläggarnas ergonomi. I det nya sortimentet finns tunnflytande produkter som kan läggas
i tunna skikt med maskinutrustning. Det betyder att fler
arbetsmoment kan utföras stående.

Fallspackling och tunna skikt
Handspackelssortimentet innehåller fyra produkter för
både fallspackling och tunna skikt på de flesta underlag
vid nybyggnad och renovering. Set 610 Multi DR är en
flexibel fästmassa.Tack vare dammreduceringen kan
de även blandas i boendemiljö.

Praktiskt handtag
gör säcken lättare
att bära.

Utbildning för optimalt resultat
För att ge de bästa förutsättningar att använda det nya
sortimentet korrekt utan att materialåtgången ökar, erbjuder Weber Institutet utbildning kring såväl produkter och maskiner som andra hjälpmedel.

Floor 120 Reno DR
Dammreducerad, fiberförstärkt, självtorkande, självutjämnande och pumpbar avjämningsmassa.
Skikttjocklek: 4–50 mm
Torktid: 1–3 dygn

Floor 644 Värmegolvspackel DR
Dammreducerad, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa.
Skikttjocklek: 2–50 mm
Torktid: 1–3 dygn

Dammreducerade avjämningsmassor
Floor 4031 Super Flow DR
Dammreducerat, självutjämnande finspackel med lång
öppentid speciellt lämpat för handläggning, men kan
också med fördel pumpas.
Skikttjocklek:1–10 mm
Torktid: 1 dygn

Floor 4032 Super Flow Rapid DR
Dammreducerat och självutjämnande för finspackling
där önskemål om en tidig ytbeläggning finns.
Skikttjocklek: 1–10 mm
Torktid: 3 timmar

Floor 4040 Combi Rapid DR
Dammreducerat fin- och byggspackel med pastakonsistens.
Skikttjocklek: 0,5–50 mm
Torktid: 2 timmar

Floor 4042 Paste Fine DR
Ett dammreducerat handspackel avsett för finspackling innan exempelvis matläggning.
Skikttjocklek: 0–2 mm
Torktid: 2 timmar

Dammreducerade plattsättningsprodukter
Set 610 Multi DR
Dammreducerad, flexibel fästmassa som ingår i Weber
Tätskikts- och Våtrumssystem samt Litex Våtrumssystem.
Set Comfort Light DR
Dammreducerat, vitcementbaserat lättfix, ingår i Webers Proffssortiment för plattsättning.
Set Basic DR
Dammreducerad semiflexibel fästmassa, cementbaserad och plastförstärkt.
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De dammreducerade nyheterna bidrar till en renare arbetsmiljö.
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