Weber Designputs
för våtrum

När du vill ha puts istället för kakel

Weber Designputssystem för våtrum, är ett system
som med en kombination av produkter och godkända tätskiktssystem, från Weber, skapar ett tätt
våtrum med ett putsat ytskikt i tex badrum.
Systemet är anpassat för att utföras på Webers Våtrumssystem: Tec Foliesystem, Tec Dispersionssystem
alt. Litex.
Ingående komponenter i systemet är weber.set 610
Multi DR, weber.base Designputs, weber.therm 397
EF-nät och weber.therm 391 Hörnlist.
För att få en mer lättrengjord yta kan systemet slutbehandlas med Weber Fasadskydd.

Tätskikt
Innan applicering av Weber Designputssystem för
våtrum ska ytan tätas med Tec Foliesystem eller
Tec Dispersionssystem enligt gällande monteringsanvisning om underlaget inte består av Litex Våtrumssystem.

Utförande av putsskikten
På det färdiga tätskiktet appliceras med 6-8 mm
fixkam ett lager Set 610 Multi DR som efter utslätning
med fixkammens släta sida ger ett heltäckande skikt
om ca 2–3 mm.

Weber Designputs finns i kulörerna grå och vit.
Detta system rekommenderas inte för användning
i duschzonen eller andra ytor med stort rengöringsbehov.
Denna arbetsbeskrivning omfattar ett antal delmoment som är nödvändiga för systemets uppbyggnad.
Ändringar som i enskilt fall kan anses erforderliga ska
för att gälla emot materialleverantören vara skriftligen
bekräftade. Användaren ska kunna dokumentera att
aktuella produktdatablad följts, se vår webbplats www.
weber.se.

Förutsättningar
Underlaget/väggen ska vara uppbyggd enligt gällande branschrekommendationer för våtrumsväggar
och ha en ytjämnhet motsvarande kraven i AMA Hus
14, tabell 44.C/-1 om inte annat överenskommits.

Medan Set 610 Multi DR fortfarande är våt och senast
inom en timme appliceras ett lager på 5-7 mm av
Weber Designputs som jämnas ut med en slät stålspackel.

Väggar kan utgöras av Litex Våtrumsskiva monterad
enligt gällande monteringsanvisning eller andra skivor
lämpade för våtrum monterade enligt leverantörens
anvisning. Designputsen kan även användas på
väggar av betong eller murverk.
Lägsta arbetstemperatur +10°C, gäller material,
underlag och kringliggande temperatur. Angivna tider
gäller vid +23°C och 50% relativ fuktighet.
Åtgångstabell
Produkt

Åtgång

Set 610 Multi DR

ca 3,2 kg/m2

Weber Designputs Grå eller Vit

ca 15 kg/m2

Therm 397 EF Nät

ca 1,15 lpm/m2

Ytbehandling av obehandlad yta
Produkt

Åtgång

Fasadskydd

ca 0,5 l/m2

Ytbehandling om ytan ska målas
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Produkt

Åtgång

Ton Silikonhartsfärg

ca 0,6 l/m2

Medan det applicerade bruket är vått appliceras
Therm 397 EF-nät som stålas in så att hela nätet blir
omslutet av bruk och en slät och plan yta erhålls.
Inner- och ytterhörn , fönster och dörrsmygar
kompletteras med Therm 391 Hörnlist som appliceras
samtidigt som Therm 397 EF-nät.

Vid skarvning av nätet ska överlappet vara minst
100 mm. Säkerställ att hela överlappet blir inarbetat i
putsbruket.

Om ytan ska målas

När första påslaget har torkat och tidigast efter ett
dygn ska ytterliggare ca 4-5 mm av Weber Designputs läggas på som sedan filtas eller kvastas till en
önskad struktur.

Om Weber Designputs ska målas görs detta lämpligast med Ton Silikonhartsfärg som appliceras med
pensel eller roller i 2 skikt enligt aktuellt produktdatablad. Eventuellt kan även annat för applikationsområdet lämpligt färgsystem användas.

Skötselråd
Rengöring
Rengöring av Weber Designputs med rengöringsmedel ska ej utföras under första 14 dygnen
(förutsätter härdning vid +23°C och <50% relativ
luftfuktighet).
Rengöring av Weber Designputs bör utföras med
en mjuk skurborste eller liknande. Om möjligt ska
rengöring utföras utan kemiska rengöringsmedel.
Om rengöringsmedel används ska dessa vara av typ
svagt sura eller lätt alkaliska samt fluorfria, exempelvis
Såpa.

Ytbehandling
Kan göras för att underlätta städbarheten och gör
putsen vattenfrånstötande. Efter att putsskikten har
torkat min 5 dygn ska 2 lager av Fasadskydd
appliceras med roller eller pensel med minst
5 timmar torktid emellan skikten.

Vid användning av rengöringsmedel är det viktigt
att detta späds samt appliceras efter leverantörens
anvisning och råd.

Impregnering av omålad yta
Återimpregnering av omålad yta sker med Fasadskydd ca 1 gång per år eller då den putsade ytan
uppfattas vara i behov detta.

Weber – en erfaren och kompetent
samarbetspartner
Saint-Gobain Sweden AB marknadsför sig i Sverige
med varumärket Weber.
Saint-Gobain Sweden AB utvecklar, tillverkar och
marknadsför produkter och system för bygg och
anläggning inom områdena mur och puts,
golvavjämning, betong, fäst och fog samt lättklinker,
lättklinkerblock, -husgrunder och -element.
Saint-Gobain Sweden AB har en marknadsledande
ställning när det gäller mineralbaserade produkter på
den svenska marknaden.
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Miljoner m2 erfarenhet
Saint-Gobain Sweden AB och Weber putsprodukter, med mer
än 100 års erfarenhet, är Sveriges ledande fasadputsspecialist.
Vår filosofi är att erbjuda produkter baserade på naturmaterial,
som garanterar lång livslängd och som åldras vackert, samt
en beprövad teknik, som bygger på vår långa erfarenhet och
vår ständiga strävan att kontrollera, forska och utveckla.
Vår ambition är att ge marknaden det allra bästa av vårt kunnande inom fasadputs vid såväl renovering som vid nyproduktion.
Som stöd till våra samarbetspartners, myndigheter, arkitekter, konsulter, byggherrar, byggföretag och putsentreprenörer,
erbjuder vi anpassade utbildningar.
Våra kunskaper är till för dig och för att vi tillsammans ska föra
vidare en viktig byggtradition.
Saint-Gobain Sweden AB är certifierad enligt ISO 9001 och
ISO 14001.

Saint-Gobain Sweden AB

Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.weber.se
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Certifierade Weber Fasadentreprenörer Certifierade Weber
rtiﬁerad
Fasadentreprenörer är viktiga samarbetspartners för att
Ce
säkerställa ett högkvalitativt och prefessionellt arbetsutförande. CWF – har genomgång en speciell utbildning
i vår regi. Alla arbeten utförs enligt Webers kvalitetssäkringsprogram.
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