Under våren 2019 kommer Weber med ett antal nyheter
och andra produktförändringar.
Här kommer en sammanfattning.
Plattsättning och tätskikt
12 mars
Nytt fixsortiment lanseras mars 2019
Nu lanserar vi ett helt nytt sortiment av fästmassor bestående av både nya och förbättrade produkter i en snygg, ren och hållbar förpackning. Produkterna har fått nya
namn och flera har fördubblad lagringstid. Alla är dammreducerade och innehar EPD,
miljövarudeklaration. Vi passar också på att ge våra säckar en helt ny och snygg design
med förbättrad produktinformation och tydliga symboler med användningsområden.
Produktnamn

Förpackning

Artikelnummer

Antal på pall

weber rex fix

5 kg

5200858404

108 st 3x5 kg

weber rex fix

20 kg

5200858399

48

weber rex light fix

15 kg

5200858405

48

weber supra light fix

15 kg

5200858406

48

weber supra rapid light fix

15 kg

5200858411

48

weber flow fix

20 kg

5200858398

48

weber flow rapid fix

20 kg

5200858401

48

weber flex fix

15 kg

5200858415

48

weber rock fix

20 kg

5200858402

48

Produkt

Förpackning

Artikelnummer

Datum

weberset 610 multi DR

5 kg

5200790867

12 mars

weberste 610 multi DR

20 kg

5200790868

12 mars

weberset 611 multi snabb

20 kg

5200790871

1 maj

weberset 612 multi vit

5 kg

5200790873

1 maj

weberset 612 multi vit

20 kg

5200790874

1 maj

weberset 614 multi flyt normal

20 kg

5200790876

12 mars

weberset 615 multi flyt snabb

20 kg

5200790877

12 mars

weberset 616 multi max

9 kg

5200790878

12 mars

weberset comfort light

12 kg

5200790882

12 mars

weberset comfort light rapid

12 kg

5200790883

12 mars

weberset 640 light

12 kg

5200790885

12 mars

weberset comfort swim

12 kg

5200790884

1 maj

weberset basic

15 kg

5200790881

1 maj

Utgående artiklar

Golvavjämning
8 april
weberfloor outdoor SL
En pumpbar, lättflytande och självutjämnande avjämningsmassa för
renovering och justering av mark- och gångytor.
Använd den till balkonger, loftgångar och terrasser för att skapa plana ytor.
Den passar också bra i fuktiga miljöer inomhus i exempelvis källare och
vid poolområden.
• För planläggning och fallbyggnad
• Lättflytande och pumpbar
• Självutjämnande
• Frostbeständig
Produktnamn

Förpackning

Artikelnummer

Antal på pall

weberfloor outdoor SL

20 kg

5200856881

48

Betong
1 april
weber concrete paint
En betongfärg som bromsar karbonatiseringen av betongen och skyddar mot
fuktinträngning vilket förlänger livslängden på konstruktionen.
Lagras ca 12 månader i frostfria utrymmen.
Produktnamn

Förpackning

Artikelnummer

Antal på pall

weber concrete paint

13 L

5200857501

30 st

Förändringar i betongsortimentet 1/4
Nuvarande produktnamn

Artikelnummer

Nytt produktnamn

Artikelnummer

weber lagningsmassa fin

5200779123

weber wall plaster fine

5200859079

weber vägglagning snabb grov

5200629003

weber wall plaster rapid

5200859078

weber maxfix

5200680640

weber maxfill

5200858109

weber lagningsbruk

5200779125

weber easy repair

5200859213

weber betongimpregnering

5200779120

weber concrete impregnation

5200779120

weber betongimpregnering creme

5200779142

weber concrete impregnation creme

5200779142

weber REP 05 betoheft (5 kg hink)

5200680645

weber rep 05 (5 kg plastpåse)

5200858108

Produkt

Förpackning

Artikelnummer

Datum

weber väggspackel 0-100

15kg

5200629020

1 april

weber väggspackel snabb fin 0-50

10 kg (hink)

5200779129

1 april

Utgående artiklar 1/4

Fasad
22 februari
webertherm 510 Vindskyddstejp
Weber lanserar en ny tejp, webertherm 510 vindskyddstejp, för försegling av Webers
vindskivsystem. Samtidigt fasas den tidigare tejpen, webertherm 373 skarvförseglig,
ut ur produktsortimentet. Bakgrunden är uppdateringen av certifikatet för Serporocsystemet på lättregelstomme som ställer en del nya krav på ingående komponenter.
webertherm 510 är enkel att riva av och används i första hand för tätning av webertherm 500 vindskyddsskiva, fönster, dörrar, balkonger etc. Sortimentet utökas med
tejpbredd 90 mm och webertherm 510 finns därmed i, 60, 90 och 120 mm.
• Enkel att riva av
• Åldersverifierad för minst 25 år
• Mycket god vidhäftning
Produkt

Förpackning

Artikelnummer

Antal på pall

webertherm 510 vindskyddtejp DS 60 mm

10 rullar/kartong

5200854406

80 kartonger

webertherm 510 vindskyddtejp HS 60 mm

10 rullar/kartong

5200854407

80 kartonger

webertherm 510 vindskyddtejp DS 90 mm

6 rullar/kartong

5200854410

80 kartonger

webertherm 510 vindskyddtejp DS 120 mm

4 rullar/kartong

5200854409

80 kartonger

27 mars
Hydrauliska kalkbruk
Weber utökar sitt kalkbrukssortiment med 7 nya produkter.
• Hydrauliska kalkbruk i olika hållfastheter
• Endast för handpåslag
Produktnamn

Förpackning

Artikelnummer

Antal på pall

Hydr. KKh 50/50/575 – 0–4 mm

25 kg

5200812438

Beställningsvara

Hydr. KKh 20/80/475 – 0–4 mm

25 kg

5200812439

Beställningsvara

Hydr. Puds KKh 20/80/475 – 0–2 mm

25 kg

5200812440

Beställningsvara

Hydr. TP KKh 35/65/500 – 0–1 mm

25 kg

5200812441

Beställningsvara

Hydr. KKh 35/65/500 – 0–4 mm

25 kg

5200812442

Beställningsvara

Hydr. Puds KKh 35/65/500 – 0–2 mm

25 kg

5200812443

Beställningsvara

Hydr. Kh 100/400 – 0–4 mm

25 kg

5200812444

Beställningsvara

Från och med 1 april blir delar ur vårt sortiment lättare
Som Weber tidigare informerat om kommer Weber att se över alla sina
förpackningar och byta ut 25 kg säckar mot 20 kg eller lättare. 1 april får
12 produkter från produktområdena fasad och betong nytt utseende och
ny vikt. Redan 27 mars går det att beställa 20 kg säckar med leverans 1 april.
Alla beställningar som läggs från och med 1 april kommer att bli i 20 kg
säckar.

De produkter som berörs är
Produkt

Utgående artikel 25 kg

Ny artikel 20 kg

weber finbetong

5200778977

5200853368

weber grovbetong

5200778980

5200853369

weber dry-mix 85

5200779132

5200853370

weber dry-mix 85 pumpbar

5200779134

5200853371

weber EXM 702 expanderbetong fin

5200779097

5200853372

weber EXM 703 expanderbetong grov

5200630339

5200853373

weber gullex murbruk M2,5

5200779583

5200853374

weberbase 133 putsbruk B hand

5200780941

5200853375

weberbase 135 putsbruk C hand

5200780946

5200853376

weberbase 222 mur- och putsbruk B

5200784387

5200853377

weberbase 224 puts- och murbruk C

5200784390

5200853378

webertherm 261 putsbruk EF

5200629011

5200853379

Fram till 2020 kommer vi etappvis att byta våra övriga produkter,
mer information kommer.

Saint-Gobain Sweden AB

Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.se.weber

