Weber Koncept Våtrum

SYSTEMDATABLAD

Systembeskrivning
Weber Koncept Våtrum består av murade väggar med Leca® Block tillsammans med platsgjutna betongväggar som är fuktsäkrade med Tec Dispersionssystem eller Tec Foliesystem.
Vi lämnar 10 års Funktionsgaranti på objekt som är utfört av Certifierad Weber Plattsättningsentreprenör (CWP) tillsammans med Certifierad Weber
Plattsättare (CWP-K) som har rätt att montera Koncept Våtrum.
Vi har kriterier för CWP och CWP-K.

Användningsområde
Weber Koncept Våtrum är framtaget i första hand för nyproduktion av Flerfamiljshus.
Det bygger på en massiv konstruktion som består av fuktsäkra material i kombination med utförandet. Där utförandet består av certifierade Weber
Plattsättningsentreprenörer och Plattsättare med utökad utbildning inom murning, fallspackling och tätskiktssystem.
Weber Koncept Våtrum kan även användas i samband med renovering.

Egenskaper
• Ett fuktsäkert system i en massiv konstruktion
• Säker installation
• Vid användning i kombination med Tec Foliesystem: ångtäthet > 2 600 000 s/m
• Vid användning i kombination med Tec Dispersionssystem: ångtäthet > 1 000 000 s/m

Underlag
Leca® Block och platsgjuten betong vid nyproduktion.
I samband med renovering kan även andra massiva material förekomma.

Arbetsinstruktioner
Utförs enligt aktuell monteringsanvisning för Weber Koncept Våtrum.

Kvalitetskontroll
Enligt ”Egenkontroll – Weber Koncept Våtrum”. Utan godkänt egen kontroll dokument kan objektet inte försäkras.

Praktiska tips
För kapning Leca® Block rekommenderar vi en vattenkap. Alligatorn fungerar också men det går långsammare.

Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som
lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs
ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
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