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Weber fixsortiment
Vi har lanserat ett nytt sortiment av fästmassor bestående av dammreducerade och förbättrade produkter i
en snygg, ren och hållbar förpackning. Förpackningen
är en vädertålig plastsäck som ger produkterna längre
hållbarhet, i vissa fall dubbelt så lång lagringstid som
tidigare.

EPD:er på våra nya fästmassor

Produkterna i det nya sortimentet är resultat av ett
nordiskt samarbete och kommer att säljas i norden
med engelska, beskrivande namn.

EPD:erna är tredjepartsverifierade av en oberoende
part och följer branschstandarder. Nu kan vi erbjuda
fullständig miljödokumentation till marknaden på våra
nya fästmassor.

Säckarna har också fått förbättrad produktinformation
och tydliga symboler med användningsområden.
Nu avvecklar vi de sista produkterna och därefter har
vi bytt ut nästan hela sortimentet. Några produkter från
det gamla sortimentet kommer att finnas kvar, som
tex weberset 862 naturstensbruk och weberset 620
kakellim.
De sista produkterna i gamla sortimentet som avvecklas ser du nedan. De är ersatta med lättfix produkter.
Närmaste ersättare finner du i tabellen på nästa sida.
Artikelnummer

Produkt

5200790871

weberset 611 multi snabb 20 kg

5200790873

weberset 612 multi vit 5 kg

5200790874

weberset 612 multi vit 20 kg

5200790881

weberset basic 15 kg

5200790884

weberset comfort swim 12 kg

www.se.weber

Vi arbetar aktivt med livscykelanalyser för att bedöma klimatpåverkan för våra produkter och system.
Med en EPD, Environmental Product Declaration, redovisas resultatet av miljöpåverkan från en produkt över
hela dess livscykel.

Du hittar EPD:erna på vår hemsida under respektive
produkt och på hemsidan EPD Norge.

Weber fixsortiment
Avvecklad produkt

Nuvarande sortiment
EAN-kod säck EAN-kod låda
EAN-kod pall
inkl ny/befintlig produkt				

weberset 610 multi DR 5 kg
5200790867

weber rex fix 3x5 kg säck
5200858404

weberset 610 multi DR 20 kg
5200790868

weber rex fix 20 kg		
5200858399
6415910041106		
6415910041113

48

weberset 611 multi snabb 20 kg
5200790871

weber supra rapid light fix 		
5200858411
6415910043506		

6415910043520

48

weberset 612 multi vit 5 kg
5200790873

weber multiglue 5 kg
kommer till hösten

weberset 612 multi vit 20 kg
5200790874

weber supra light fix
5200858406

6415910041151

48

weberset 614 flyt normal 20 kg
5200790876

weber flow fix 20 kg 		
5200858398
6415910041205		

6415910041212

48

weberset 615 flyt snabb 20 kg
5200790877

weber flow rapid fix 20 kg 			
5200858401
6415910041229		
6415910041236

48

weberset 616 multi max 9 kg
5200790878

weber flex fix 15 kg
5200858415

6415910041137

48

weberset 640 light 12 kg
5200790885

weber rex light fix 15 kg 		
5200858405
6415910043513		

6415910043537

48

weberset comfort light 12 kg
5200790882

weber supra light fix 		
5200858406
6415910041144		

6415910041151

48

weberset comfort light rapid 12 kg
5200790883

weber supra rapid light fix 		
5200858411
6415910043506		

6415910043520

48

weberset comfort swim 12 kg
5200790884

weber rock fix 			
5200858402
6415910041168		

6415910041175

48

Weberset basic 15 kg
5200790881

6415910043643

6415910043629

6415910041144		

6415910041120		

Antal på pall

6415910043636 108 st 3x5 kg

weberset 862 naturstensbruk
5200790939

7391479719542		

7391479733920

42

weber rex fix 20 kg
5200858399

6415910041106		

6415910041113

48

weberset 620 kakellim 2 kg burk
5200629268

7054960616026		

7054963333890

192

weberset 620 kakellim 5 kg burk
5200629269

7054960616057		

7054960004519

96

weberset 620 kakellim 15 kg burk
52007900880

7054960616156		

7391479738147

33

Relativ fuktighet i underlaget

Ny hemsida

Tidigare krav på 85% RF i underlaget innan applicering
av våra tätskikt höjer vi nu till 90% RF för att möjliggöra
kortare byggtid. Vi har lång erfarenhet av att godkänna
montering av våra tätskiktssystem redan vid 90% RF
och ger nu ett generellt godkännande för det.

Vi har en ny hemsida som bygger på en ny och
modernare plattform. Adressen är se.weber, men
den gamla weber.se fungerar också.

Nya kulörer på fogmassorna
Numera har vi även marble och smoke i rapid grout och
graphite i classic grout.

kakla.weber
Nu har vi en mobilanpassad webbplats där
du kan visualisera olika typer av plattor tillsammans med våra fogkulörer. Bra när du
ska kakla eller lägga klinker och vill testa hur
kulören passar till plattan. På samma ställe
kan du även få hjälp med åtgångsberäkning.
www.se.weber

I och med införandet av den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, så har vi varit tvungna att göra
om våra register. Därför behöver alla registrera om
sig för att kunna få tillgång till prislistor och beräkningsprogram för uttorkning och ljud. En ny registrering görs via hemsidan, se.weber.

Trevlig sommar!

