
Cementgebonden stucproducten  
voor elke toepassing

www.weberbeamix.nl

Nog meer voordelen 
van Weber Beamix
Wij helpen u verder

Kiezen voor Weber Beamix is kiezen voor advies, begeleiding en ondersteuning voor 
het gehele project. Samen zorgen we ervoor dat úw project snel en vloeiend verloopt, 
en succesvol wordt afgerond.

Saint-Gobain Weber Beamix, Hastelweg 161, 5652 CJ Eindhoven, Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven, +31 (0)40 259 79 11.

PRESTATIE-
VERKLARINGEN 

PRODUCT- & 
VEILIGHEIDSINFORMATIE

PROJECTADVIES & 
BEGELEIDING

 WEBER
PRODUCTGIDS 

Kalk-Cementpleister

Minerale Kalk-Cementpleister voor het 
vervaardigen van een uit één laag sterke 
raaplaag.

• Sterk
• Damp-open
• Makkelijk te verwerken
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Toepassing
weber.dur 110 is geschikt voor de vervaardiging van raaplagen 
binnen en buiten. Als minerale basispleister kunnen op 
weber.dur 110 alle minerale- en organische sierpleisters, 
oplossingsmiddelen houdende- en vrije verven van Weber 
alsmede ook tegels aangebracht worden.

Product eigenschappen
weber.dur 110 is een fabrieksmatige, droge minerale mortel 
volgens EN 998-1. DIN 18550 Categorie CS II  
(≥ 2,5 N/mm2) P I, IBrandklasse A 1 (niet brandbaar)

Algemene instructies
•  Aan de mortel mogen naast schoon leidingwater geen 

andere producten worden toegevoegd.
•  Tijdens de verwerking en het uitharden mag de temperatuur 

van de omgeving en de ondergrond niet onder de + 5° zakken.
•  De vers aangebrachte mortel beschermen tegen regen 

om uitvloeiing tegen te gaan en te zorgen voor een goede 
uitharding.

•  Sinterhuid verwijderen.
•  Door de aard van de ondergrond en het aanbrengen kan 

het verbruik variëren. Het exacte verbruik is te bepalen door 
proefvlakken bij het project op te zetten.

•  Aangrenzende bouwdelen dienen losgekoppeld te zijn van 
het stucsysteem.

Bijzondere instructies
De mortel is niet geschikt voor isolerende metselwerken.

Ondergrond voorbereiding
•  De ondergrond dient schoon en draagkrachtig te zijn.
•  Vervuiling, stof, losse delen en stoffen welke de hechting 

kunnen beïnvloeden verwijderen door bijvoorbeeld hoge druk 
reiniging of nat zandstralen.

•  Lichte of niet zuigende ondergronden (bijvoorbeeld beton); 
voorbehandelen met een hechtbrug van  
weber.dur 101 of weber.therm 370.

•  Sterke of onregelmatig zuigende ondergronden; 
voorbehandelen met de voorspuitmortel  
weber.dur 100. 

•  Om het risico op verbranding te vermijden, raden wij aan bij 
sterke of onregelmatig zuigende ondergronden of bij warme 
weersomstandigheden de ondergrond vooraf met water te 
bevochtigen alvorens de voorspuitmortel weber.dur 100 aan 
te brengen.

Verwerking
Machinaal:
De mortel kan met alle normale spuitmachines verwerkt 
worden.
Met de hand:
De inhoud van een zak met de aangegeven hoeveelheid water 
goed mengen, zodat de juiste consistentie bereikt wordt.
• De mortel in juiste dikte (ca. 15 mm) aanbrengen.
•  De verse aangebrachte mortel vlakken en afreien tot één geheel.
•  Het oppervlak van de basislaag bewerken, afhankelijk van de 

eindlaag.
•  Als eindafwerking voor binnen- en buitentoepassing. De 

volgende dag 3-4 mm opbrengen en na het aantrekken het 
oppervlak doorschuren.

•  Bij het toepassen van tegelafwerking het oppervlak ruw houden.

Verbruik
Ca. 13 kg per m² per 10 mm laagdikte. (Gemiddeld verbruik.) 
Het effectieve verbruik is afhankelijk van de ondergrond, de 
reële situatie op het werk en de uitvoering.

Product details
Korrel   ca. 1 mm
Kleur    grijs
Laagdikte   10 tot 20 mm.
Waterbehoefte   ca. 6,5 l / 25 kg

Veiligheidinformatie

Gevarenaanduidingen
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H318  Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen
P101  Bij het inwinnen van medisch advies, 
 de verpakking of het etiket ter beschikking
 houden.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P103  Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P280  Beschermende handschoenen/

beschermende kleding/oogbescherming/  
gelaatsbescherming dragen.

P305+P351  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
+P338  afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen.

P310   Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 
raadplegen.

P362  Verontreinigde kleding uittrekken en wassen 
alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P302+P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep 
wassen.

P501   De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de 
plaatselijke/ regionale/nationale/internationale 
voorschriften.

Gevaar

Voor productinformatie, verwerkingsadviezen, veiligheidsbladen en 
een prestatieverklaring (DoP) verwijzen wij u naar 
www.weberbeamix.nl of scan de QR code om direct over deze 
informatie te beschikken.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Postbus 7932, NL-5605 SH Eindhoven

09
DoP-DE-dur 110

EN 998-1
Normale stucmortel GP voor het zowel binnen als buiten 

toepassing voor het toepassen op wanden, plafonds, pilaren 
en scheidingswanden.

Brandklasse A1 
Water absorptie W2
Waterdampdoorlatendheid µ ≤25
Hechtsterkte > 0,08 N/mm2  -  
 FP:B                                     
Thermisch geleidingsvermogen λ10, droog ≤ 0,82 W/(m·K)  
 (P = 50%) 
(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,89 W/(m·K)  
 (P = 90%)
Duurzaamheid (vorst/dooi weerstand) NPD 
Gevaarlijke stoffen NPD

NPD: geen prestaties bepaald (No Performance Determined)

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900
Internet: www.weberbeamix.nl
E-mail: helpdesk@weberbeamix.nl

25 kg

weber dur110  

weberbeamix.nl
Kalk-Cementpleister

Kalk-Cementpleister

Houdbaarheid
12 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in 
originele verpakking.

Let op
Tijdens en na het aanbrengen van de pleister mag de 
omgevingstemperatuur en de temperatuur van de 
ondergrond niet lager zijn dan 5°C en niet hoger zijn dan 
30°C. De pleister niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende 
ondergronden, of bij risico op vorst binnen 24 uur.
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Kalk-Cementpleister

Minerale Kalk-Cementpleister voor het 

vervaardigen van een uit één laag sterke 

raaplaag.

• Sterk

• Damp-open

• Makkelijk te verwerken
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weber dur 110  

Toepassing

weber.dur 110 is geschikt voor de vervaardiging van raaplagen 

binnen en buiten. Als minerale basispleister kunnen op 

weber.dur 110 alle minerale- en organische sierpleisters, 

oplossingsmiddelen houdende- en vrije verven van Weber 

alsmede ook tegels aangebracht worden.

Product eigenschappen

weber.dur 110 is een fabrieksmatige, droge minerale mortel 

volgens EN 998-1. DIN 18550 Categorie CS II  

(≥ 2,5 N/mm2) P I, IBrandklasse A 1 (niet brandbaar)

Algemene instructies

•  Aan de mortel mogen naast schoon leidingwater geen 

andere producten worden toegevoegd.

•  Tijdens de verwerking en het uitharden mag de temperatuur 

van de omgeving en de ondergrond niet onder de + 5° zakken.

•  De vers aangebrachte mortel beschermen tegen regen 

om uitvloeiing tegen te gaan en te zorgen voor een goede 

uitharding.

•  Sinterhuid verwijderen.

•  Door de aard van de ondergrond en het aanbrengen kan 

het verbruik variëren. Het exacte verbruik is te bepalen door 

proefvlakken bij het project op te zetten.

•  Aangrenzende bouwdelen dienen losgekoppeld te zijn van 

het stucsysteem.

Bijzondere instructies

De mortel is niet geschikt voor isolerende metselwerken.

Ondergrond voorbereiding

•  De ondergrond dient schoon en draagkrachtig te zijn.

•  Vervuiling, stof, losse delen en stoffen welke de hechting 

kunnen beïnvloeden verwijderen door bijvoorbeeld hoge druk 

reiniging of nat zandstralen.

•  Lichte of niet zuigende ondergronden (bijvoorbeeld beton); 

voorbehandelen met een hechtbrug van  

weber.dur 101 of weber.therm 370.

•  Sterke of onregelmatig zuigende ondergronden; 

voorbehandelen met de voorspuitmortel  

weber.dur 100. 

•  Om het risico op verbranding te vermijden, raden wij aan bij 

sterke of onregelmatig zuigende ondergronden of bij warme 

weersomstandigheden de ondergrond vooraf met water te 

bevochtigen alvorens de voorspuitmortel weber.dur 100 aan 

te brengen.

Verwerking

Machinaal:

De mortel kan met alle normale spuitmachines verwerkt 

worden.

Met de hand:

De inhoud van een zak met de aangegeven hoeveelheid water 

goed mengen, zodat de juiste consistentie bereikt wordt.

• De mortel in juiste dikte (ca. 15 mm) aanbrengen.

•  De verse aangebrachte mortel vlakken en afreien tot één geheel.

•  Het oppervlak van de basislaag bewerken, afhankelijk van de 

eindlaag.

•  Als eindafwerking voor binnen- en buitentoepassing. De 

volgende dag 3-4 mm opbrengen en na het aantrekken het 

oppervlak doorschuren.

•  Bij het toepassen van tegelafwerking het oppervlak ruw houden.

Verbruik

Ca. 13 kg per m² per 10 mm laagdikte. (Gemiddeld verbruik.) 

Het effectieve verbruik is afhankelijk van de ondergrond, de 

reële situatie op het werk en de uitvoering.

Product details

Korrel   ca. 1 mm

Kleur    grijs

Laagdikte   10 tot 20 mm.

Waterbehoefte   ca. 6,5 l / 25 kg

Veiligheidinformatie

Gevarenaanduidingen

H315  Veroorzaakt huidirritatie.

H318  Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P101  Bij het inwinnen van medisch advies, 

 
de verpakking of het etiket ter beschikking

 
houden.

P102  Buiten het bereik van kinderen houden.

P103  Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P280  Beschermende handschoenen/

beschermende kleding/oogbescherming/  

gelaatsbescherming dragen.

P305+P351  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 

+P338  afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien 

mogelijk; blijven spoelen.

P310   Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 

raadplegen.

P362  Verontreinigde kleding uittrekken en wassen 

alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P302+P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep 

wassen.

P501   De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de 

plaatselijke/ regionale/nationale/internationale 

voorschriften.

Gevaar

Voor productinformatie, verwerkingsadviezen, veiligheidsbladen en 

een prestatieverklaring (DoP) verwijzen wij u naar 

www.weberbeamix.nl of scan de QR code om direct over deze 

informatie te beschikken.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Postbus 7932, NL-5605 SH Eindhoven

09

DoP-DE-dur 110

EN 998-1

Normale stucmortel GP voor het zowel binnen als buiten 

toepassing voor het toepassen op wanden, plafonds, pilaren 

en scheidingswanden.

Brandklasse 

A1 

Water absorptie 

W2

Waterdampdoorlatendheid µ 
≤25

Hechtsterkte 

> 0,08 N/mm2  -  

 

FP:B                            
         

Thermisch geleidingsvermogen λ10, droog ≤ 0,82 W/(m·K)  

 

(P = 50%) 

(tabelwaarde volgens EN 1745) 
≤ 0,89 W/(m·K)  

 

(P = 90%)

Duurzaamheid (vorst/dooi weerstand) NPD 

Gevaarlijke stoffen 

NPD

NPD: geen prestaties bepaald (No Performance Determined)

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven

Helpdesk: +31 (0)40 2597 900

Internet: www.weberbeamix.nl

E-mail: helpdesk@weberbeamix.nl

25 kg

weber dur110  

weberbeamix.nl

Kalk-Cementpleister

Kalk-Cementpleister

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in 

originele verpakking.

Let op

Tijdens en na het aanbrengen van de pleister mag de 

omgevingstemperatuur en de temperatuur van de 

ondergrond niet lager zijn dan 5°C en niet hoger zijn dan 

30°C. De pleister niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende 

ondergronden, of bij risico op vorst binnen 24 uur.
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weberdur 132 SLK 
Snelle Lichtgewicht Kalkcement pleister
•    De snelle variant van weber.dur 132.  

Snelle afbindtijd, waardoor de  
ondergrond snel afgewerkt kan worden.

weberdur 130
Vezelversterkte Lichtgewicht 
Kalkcement pleister
•   Spanningsarm en speciaal geschikt voor  

isolerende- en moeilijke ondergronden 
•    Maakt doorschuren (filzen) makkelijk.

weberdur 110
Kalkcement pleister
•   Extreem hoge weerstand, stootvast en 
 water afwijzend.
•   Geschikt als éénlagig basispleister en  

doorschuren (filzen) is mogelijk.

weberdur 132 
Lichtgewicht Kalkcement pleister
•   Toepasbaar voor zowel renovatie als nieuwbouw.  

Ook toepasbaar op isolerende bouwstoffen.
•   Makkelijk te verwerken.

Explosief goede stucproducten!

Decennialang ontwikkelen en 
produceren we producten voor  
én met de verwerker. De ervaring  
van de klant is onmisbaar bij  
het ontwikkelen van kwalitatief  
vooraan staande producten.  
Dat maakt ons assortiment  
zo bijzonder.  

Waarom deze producten 
succes garanderen

•  Stucmortels voor elke toepassing, zowel binnen 
als buiten.

•  Veel kennis en ervaring door nationale en 
internationale samenwerking.

•  Droge mortels vervaardigd door hightech, 
computergestuurde installaties.

•  Gegarandeerde kwaliteit bij iedere levering, 
door hoogwaardige interne en externe  
kwaliteitscontrole.

Innovator en marktleider

weber dur 130  

Toepassing

weber.dur 130 is geschikt voor de vervaardiging van raaplagen 

binnen en buiten. Speciaal voor ondergronden van isolerende 

bouwmaterialen. Als minerale basispleister kunnen op  

weber.dur 130 alle minerale en organische sierpleisters oplossing 

middelen houdende en vrije verven van Weber alsmede ook tegels 

aangebracht worden.

Product eigenschappen

weber.dur 130 is een fabrieksmatige, droge minerale mortel 

volgens EN 998-1.

DIN 18550 Categorie CS II (≥ 2,5 N/mm2) P II, IBrandklasse A 1 (niet 

brandbaar)

• Is waterafwijzend.

• Is erg dampopen.

•  Op grond van zijn lage E-modes is deze mortel minder gevoelig 

voor scheurvorming.

•  Door zijn geringe dichtheid en geringe thermische geleiding een 

optimale combinatie met isolerende bouwstoffen.

•  Is voorzien van speciale lange polystyreen vezels, waardoor er 

weinig ontmenging kan ontstaan. 

Algemene instructies

•  Aan de mortel mogen naast schoon leidingwater geen andere 

producten worden toegevoegd.

•  Tijdens de verwerking en het uitharden mag de temperatuur van 

de omgeving en de ondergrond niet onder de + 5° zakken.

•  De vers aangebrachte mortel beschermen tegen regen om 

uitvloeiing tegen te gaan en te zorgen voor een goede uitharding.

•  Sinterhuid verwijderen.

•  Door de aard van de ondergrond en het aanbrengen kan 

het verbruik variëren. Het exacte verbruik is te bepalen door 

proefvlakken bij het project op te zetten.

•  Aangrenzende bouwdelen dienen losgekoppeld te zijn van het 

stucsysteem.

Ondergrond voorbereiding

• De ondergrond dient schoon en draagkrachtig te zijn.

•  Vervuiling, stof, losse delen en stoffen welke de hechting kunnen 

beïnvloeden verwijderen door bijvoorbeeld hoge druk reiniging of 

nat zandstralen.

•  Lichte of niet zuigende ondergronden (bijvoorbeeld beton); 

voorbehandelen met een hechtbrug van weber.dur 101 of  

weber.therm 370.

•  Om het risico op verbranding te vermijden, raden wij aan bij 

sterke of onregelmatig zuigende ondergronden of bij warme 

weersomstandigheden de ondergrond vooraf met water te 

bevochtigen.

Verwerking

Machinaal:

De mortel kan met alle normale spuitmachines verwerkt worden.

Met de hand:

De inhoud van een zak met de aangegeven hoeveelheid water 

goed mengen, zodat de juiste consistentie bereikt wordt.

•  De zak mortel met de aangegeven juiste hoeveelheid water 

aanmaken en goed mengen, zodat er een goede te verwerken 

consistentie ontstaat.

•  De mortel in juiste dikte (ca. 10-20 mm) aanbrengen.

•  Bij sterk zuigende en of onregelmatig zuigende ondergronden de 

mortel in 2 lagen aanbrengen nat in nat. De eerste laag dient 2/3 

van de totale dikte te zijn.

•  De verse aangebrachte mortel vlakken en afreien tot een geheel.

•  Het oppervlak van de basis laag bewerken, afhankelijk van de 

eind laag.

•  Als eindafwerking binnen en buitentoepassing. De volgende 

dag 3-4 mm opbrengen en na het aantrekken het oppervlak 

doorschuren.

•  Bij het toepassen van tegelafwerking het oppervlak ruw houden.

Verbruik

Ca. 10 kg per m² per 10 mm laagdikte.*Gemiddeld verbruik. 

Het effectieve verbruik is afhankelijk van de ondergrond, de reële 

situatie op het werk en de uitvoering.

Product details

Korrel   ca. 1 mm

Kleur    grijs

Laagdikte   10 tot 20 mm.

Waterbehoefte   ca. 6,5 l / 25 kg

Veiligheidinformatie

Gevarenaanduidingen

H315  Veroorzaakt huidirritatie.

H318  Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P101  Bij het inwinnen van medisch advies, 

 
de verpakking of het etiket ter beschikking

 
houden.

P102  Buiten het bereik van kinderen houden.

P103  Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P280  Beschermende handschoenen/

beschermende kleding/oogbescherming/  

gelaatsbescherming dragen.

P305+P351  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 

+P338  afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien 

mogelijk; blijven spoelen.

P310   Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 

raadplegen.

P362  Verontreinigde kleding uittrekken en wassen 

alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P302+P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep 

wassen.

P501   De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de 

plaatselijke/ regionale/nationale/internationale 

voorschriften.

Gevaar

Voor productinformatie, verwerkingsadviezen, veiligheidsbladen en 

een prestatieverklaring (DoP) verwijzen wij u naar 

www.weberbeamix.nl of scan de QR code om direct over deze 

informatie te beschikken.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Postbus 7932, NL-5605 SH Eindhoven

13

DoP-DE-dur 130  

EN 998-1

Normale stucmortel GP voor het zowel binnen als buiten 

toepassing voor het toepassen op wanden, plafonds, pilaren 

en scheidingswanden.

Brandklasse  

A1 

Water absorptie 

W2

Waterdampdoorlatendheid µ 
 ≤20

Hechtsterkte 

> 0,08 N/mm2  -  

 

FP:B                           
          

Thermisch geleidingsvermogen λ 10, droog   ≤ 0,39 W/(m·K)   

 

(P = 50%) 

(tabelwaarde volgens EN 1745)  
≤ 0,43 W/(m·K)    

 

(P = 90%)

Duurzaamheid (vorst/dooi weerstand)   NPD 

Gevaarlijke stoffen 

NPD

NPD: geen prestaties bepaald (No Performance Determined)

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven

Helpdesk: +31 (0)40 2597 900

Internet: www.weberbeamix.nl

E-mail: helpdesk@weberbeamix.nl

25 kg

Vezelversterkte Lichtgewicht 

Kalk-Cementpleister Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in 

originele verpakking.

Let op

Tijdens en na het aanbrengen van de pleister mag de 

omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond 

niet lager zijn dan 5°C en niet hoger zijn dan 30°C. De pleister niet 

aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, of bij 

risico op vorst binnen de 24 uur.
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Vezelversterkte Lichtgewicht 

Kalk-Cementpleister

Minerale, zeer spanningsarme lichtgewicht 

pleister met EPS-toeslag (vezels) voor het 

aanbrengen van een basis pleisterlaag

• Uitstekend standvermogen

• Extreem spanningsarm

• Hoge opbrengst
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25 kg

weberbeamix.nl
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weber dur130  

Vezelversterkte Lichtgewicht

 Kalk-Cementpleister

2815-WSV_Weber_Dur_130_25kg.indd   1
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weber dur 132 SLK  

Toepassing

weber.dur 132 SLK is geschikt voor de vervaardiging van raaplagen 

binnen en buiten. Als minerale basispleister kunnen op 

weber.dur 132 SLK alle minerale en organische sierpleisters oplossing 

middelen houdende en vrije verven van Weber alsmede ook tegels 

aangebracht worden. Binnen wordt weber.dur 132 SLK ook als 1-lagig 

pleister toegepast en afgewerkt met oplosmiddel vrije verf afgewerkt.

Product eigenschappen

weber.dur 132 SLK is een fabrieks matige, droge minerale mortel 

volgens EN 998-1. DIN 18550 Categorie CS II (≥ 2,5 N/mm2) P I, 

IBrandklasse A 1 (niet brandbaar)

• Is waterafwijzend.

• Is erg dampopen.

• Op grond van zijn lage E-modes is deze mortel spanning arm.

•  Door zijn geringe dichtheid en geringe thermische geleiding een 

optimale combinatie met isolerende bouwstoffen.

•  Snel en gelijkmatig uitharding, zodat deze al na ca. 2 uur is af te 

werken.

Algemene instructies

•  Aan de mortel mogen naast schoon leidingwater geen andere 

producten worden toegevoegd.

•  Tijdens de verwerking en het uitharden mag de temperatuur van 

de omgeving en de ondergrond niet onder de + 5° zakken.

•  De vers aangebrachte mortel beschermen tegen regen om 

uitvloeiing tegen te gaan en te zorgen voor een goede uitharding.

•  Sinterhuid verwijderen.

•  Door de aard van de ondergrond en het aanbrengen kan 

het verbruik variëren. Het exacte verbruik is te bepalen door 

proefvlakken bij het project op te zetten.

•  Aangrenzende bouwdelen dienen losgekoppeld te zijn van het 

stucsysteem.

Bijzondere instructies

Weber.dur 132 SLK kan bij gunstige weersomstandigheden al na 

een standtijd van ca. ½ dag per mm laagdikte worden afgewerkt 

met dunne weber.star sierpleister. Werkonderbrekingen mogen 

maximaal 20 minuten zijn.

Ondergrond voorbereiding

• De ondergrond dient schoon en draagkrachtig te zijn.

•  Vervuiling, stof, losse delen en stoffen welke de hechting kunnen 

beïnvloeden verwijderen door bijvoorbeeld hoge druk reiniging of 

nat zandstralen.

•  Lichte of niet zuigende ondergronden (bijvoorbeeld beton); 

voorbehandelen met een hechtbrug van weber.dur 101 of  

weber.therm 370 opgeruwd.

•  Sterke of onregelmatig zuigende ondergronden; voorbehandelen 

met de voorspuitmortel weber.dur 100. 

•  Om het risico op verbranding te vermijden, raden wij aan bij 

sterke of onregelmatig zuigende ondergronden of bij warme 

weersomstandigheden de ondergrond vooraf met water te 

bevochtigen alvorens de voorspuitmortel weber.dur 100 aan te 

brengen.

Verwerking

Machinaal:

De mortel kan met alle normale spuitmachines verwerkt worden.

Met de hand:

De inhoud van een zak met de aangegeven hoeveelheid water 

goed mengen, zodat de juiste consistentie bereikt wordt.

•  De zak mortel met de aangegeven juiste hoeveelheid water 

aanmaken en goed mengen, zodat er een goede te verwerken 

consistentie ontstaat.

•  De mortel in juiste dikte (ca. 10-20 mm) aanbrengen.

•  Bij sterk zuigende en of onregelmatig zuigende ondergronden de 

mortel in 2 lagen aanbrengen nat in nat. De eerste laag dient 2/3 

van de totale dikte te zijn.

•  De verse aangebrachte mortel vlakken en afreien tot een geheel.

•  Het oppervlak van de basis laag bewerken, afhankelijk van de 

eind laag.

•  Als eindafwerking binnen en buitentoepassing. De volgende 

dag 3-4 mm opbrengen en na het aantrekken het oppervlak 

doorschuren.

•  Bij het toepassen van tegelafwerking het oppervlak ruw houden.

•  Als 1-lagige ondergrond de volgende dag 3-4 mm aanbrengen en 

glad afwerken.

Verbruik

Ca. 11 kg per m² per 10 mm laagdikte.*Gemiddeld verbruik. 

Het effectieve verbruik is afhankelijk van de ondergrond, de reële 

situatie op het werk en de uitvoering.

Veiligheidinformatie

Bevat cement

Gevarenaanduidingen

H315  Veroorzaakt huidirritatie.

H318  Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335   Kan irritatie van de luchtwegen  

veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101   Bij het inwinnen van medisch 

advies, de verpakking of het 

etiket ter beschikking houden.

P102   Buiten het bereik van kinderen 

houden.

P103   Alvorens te gebruiken, het 

etiket lezen.

P280  Beschermende handschoenen/

beschermende kleding/

oogbescherming/  

gelaatsbescherming dragen.

P305+P351   BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 

+P338  afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 

spoelen.

P310   Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 

raadplegen.

P362  Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens 

deze opnieuw te gebruiken.

P302+P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep 

wassen.

P501   De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de 

plaatselijke/ regionale/nationale/internationale 

voorschriften.

Gevaar

Voor productinformatie, verwerkingsadviezen, veiligheidsbladen en 

een prestatieverklaring (DoP) verwijzen wij u naar 

www.weberbeamix.nl of scan de QR code om direct over deze 

informatie te beschikken.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Postbus 7932, NL-5605 SH Eindhoven
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DoP-DE-dur 132 SLK  

EN 998-1

Normale stucmortel GP voor het zowel binnen als buiten 

toepassing voor het toepassen op wanden, plafonds, pilaren 

en scheidingswanden.

Brandklasse  

A1 

Water absorptie 

W2

Waterdampdoorlatendheid µ 
 ≤25

Hechtsterkte 

> 0,08 N/mm2  -  

 

FP:B                           
          

Thermisch geleidingsvermogen λ 10, droog   ≤ 0,82 W/(m·K)   

 

(P = 50%) 

(tabelwaarde volgens EN 1745)  
≤ 0,89 W/(m·K)    

 

(P = 90%)

Duurzaamheid (vorst/dooi weerstand)   NPD 

Gevaarlijke stoffen 

NPD

NPD: geen prestaties bepaald (No Performance Determined)

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven

Helpdesk: +31 (0)40 2597 900

Internet: www.weberbeamix.nl

E-mail: helpdesk@weberbeamix.nl

25 kg

Snelle Lichtgewicht Kalk-Cementpleister

Product details

Korrel   ca. 1 mm

Kleur    grijs

Laagdikte   10 tot 20 mm.

Waterbehoefte   ca. 6,5 l / 25 kg

Houdbaarheid

3 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in 

originele verpakking.

Let op

Tijdens en na het aanbrengen van de pleister mag de 

omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond 

niet lager zijn dan 5°C en niet hoger zijn dan 30°C. De pleister niet 

aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, of bij 

risico op vorst binnen de 24 uur. 
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Snelle Lichtgewicht 

Kalk-Cementpleister

Minerale lichtgewicht pleister met  

geoptimaliseerde uitharding. Met ronde  

EPS toeslag voor een basis laag binnen  

en buiten.

• Hoge opbrengst

• Snel na te bewerken

• Verkorte en gelijkmatige uitharding
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weberbeamix.nl
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weber dur132 SLK  

 Snelle Lichtgewicht Kalk-Cementpleister
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weberdur 138 
Cementpleister wanduitvlak mortel snel
•   Geschikt voor steenachtige en  

cementgebonden ondergronden.
•   Voor lagen van 2 tot 30 mm.
•    Na 3 á 4 uur betegelbaar. Tevens geschikt voor 

keldermuren bij niet drukkend grondwater.



Cementgebonden stucproducten  
voor elke toepassing

www.weberbeamix.nl

Nog meer voordelen 
van Weber Beamix
Wij helpen u verder

Kiezen voor Weber Beamix is kiezen voor advies, begeleiding en ondersteuning voor 
het gehele project. Samen zorgen we ervoor dat úw project snel en vloeiend verloopt, 
en succesvol wordt afgerond.

Saint-Gobain Weber Beamix, Hastelweg 161, 5652 CJ Eindhoven, Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven, +31 (0)40 259 79 11.

PRESTATIE-
VERKLARINGEN 

PRODUCT- & 
VEILIGHEIDSINFORMATIE

PROJECTADVIES & 
BEGELEIDING

 WEBER
PRODUCTGIDS 

Kalk-Cementpleister

Minerale Kalk-Cementpleister voor het 
vervaardigen van een uit één laag sterke 
raaplaag.

• Sterk
• Damp-open
• Makkelijk te verwerken
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Toepassing
weber.dur 110 is geschikt voor de vervaardiging van raaplagen 
binnen en buiten. Als minerale basispleister kunnen op 
weber.dur 110 alle minerale- en organische sierpleisters, 
oplossingsmiddelen houdende- en vrije verven van Weber 
alsmede ook tegels aangebracht worden.

Product eigenschappen
weber.dur 110 is een fabrieksmatige, droge minerale mortel 
volgens EN 998-1. DIN 18550 Categorie CS II  
(≥ 2,5 N/mm2) P I, IBrandklasse A 1 (niet brandbaar)

Algemene instructies
•  Aan de mortel mogen naast schoon leidingwater geen 

andere producten worden toegevoegd.
•  Tijdens de verwerking en het uitharden mag de temperatuur 

van de omgeving en de ondergrond niet onder de + 5° zakken.
•  De vers aangebrachte mortel beschermen tegen regen 

om uitvloeiing tegen te gaan en te zorgen voor een goede 
uitharding.

•  Sinterhuid verwijderen.
•  Door de aard van de ondergrond en het aanbrengen kan 

het verbruik variëren. Het exacte verbruik is te bepalen door 
proefvlakken bij het project op te zetten.

•  Aangrenzende bouwdelen dienen losgekoppeld te zijn van 
het stucsysteem.

Bijzondere instructies
De mortel is niet geschikt voor isolerende metselwerken.

Ondergrond voorbereiding
•  De ondergrond dient schoon en draagkrachtig te zijn.
•  Vervuiling, stof, losse delen en stoffen welke de hechting 

kunnen beïnvloeden verwijderen door bijvoorbeeld hoge druk 
reiniging of nat zandstralen.

•  Lichte of niet zuigende ondergronden (bijvoorbeeld beton); 
voorbehandelen met een hechtbrug van  
weber.dur 101 of weber.therm 370.

•  Sterke of onregelmatig zuigende ondergronden; 
voorbehandelen met de voorspuitmortel  
weber.dur 100. 

•  Om het risico op verbranding te vermijden, raden wij aan bij 
sterke of onregelmatig zuigende ondergronden of bij warme 
weersomstandigheden de ondergrond vooraf met water te 
bevochtigen alvorens de voorspuitmortel weber.dur 100 aan 
te brengen.

Verwerking
Machinaal:
De mortel kan met alle normale spuitmachines verwerkt 
worden.
Met de hand:
De inhoud van een zak met de aangegeven hoeveelheid water 
goed mengen, zodat de juiste consistentie bereikt wordt.
• De mortel in juiste dikte (ca. 15 mm) aanbrengen.
•  De verse aangebrachte mortel vlakken en afreien tot één geheel.
•  Het oppervlak van de basislaag bewerken, afhankelijk van de 

eindlaag.
•  Als eindafwerking voor binnen- en buitentoepassing. De 

volgende dag 3-4 mm opbrengen en na het aantrekken het 
oppervlak doorschuren.

•  Bij het toepassen van tegelafwerking het oppervlak ruw houden.

Verbruik
Ca. 13 kg per m² per 10 mm laagdikte. (Gemiddeld verbruik.) 
Het effectieve verbruik is afhankelijk van de ondergrond, de 
reële situatie op het werk en de uitvoering.

Product details
Korrel   ca. 1 mm
Kleur    grijs
Laagdikte   10 tot 20 mm.
Waterbehoefte   ca. 6,5 l / 25 kg

Veiligheidinformatie

Gevarenaanduidingen
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H318  Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen
P101  Bij het inwinnen van medisch advies, 
 de verpakking of het etiket ter beschikking
 houden.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P103  Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P280  Beschermende handschoenen/

beschermende kleding/oogbescherming/  
gelaatsbescherming dragen.

P305+P351  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
+P338  afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen.

P310   Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 
raadplegen.

P362  Verontreinigde kleding uittrekken en wassen 
alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P302+P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep 
wassen.

P501   De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de 
plaatselijke/ regionale/nationale/internationale 
voorschriften.

Gevaar

Voor productinformatie, verwerkingsadviezen, veiligheidsbladen en 
een prestatieverklaring (DoP) verwijzen wij u naar 
www.weberbeamix.nl of scan de QR code om direct over deze 
informatie te beschikken.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Postbus 7932, NL-5605 SH Eindhoven
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DoP-DE-dur 110

EN 998-1
Normale stucmortel GP voor het zowel binnen als buiten 

toepassing voor het toepassen op wanden, plafonds, pilaren 
en scheidingswanden.

Brandklasse A1 
Water absorptie W2
Waterdampdoorlatendheid µ ≤25
Hechtsterkte > 0,08 N/mm2  -  
 FP:B                                     
Thermisch geleidingsvermogen λ10, droog ≤ 0,82 W/(m·K)  
 (P = 50%) 
(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,89 W/(m·K)  
 (P = 90%)
Duurzaamheid (vorst/dooi weerstand) NPD 
Gevaarlijke stoffen NPD

NPD: geen prestaties bepaald (No Performance Determined)

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900
Internet: www.weberbeamix.nl
E-mail: helpdesk@weberbeamix.nl

25 kg

weber dur110  

weberbeamix.nl
Kalk-Cementpleister

Kalk-Cementpleister

Houdbaarheid
12 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in 
originele verpakking.

Let op
Tijdens en na het aanbrengen van de pleister mag de 
omgevingstemperatuur en de temperatuur van de 
ondergrond niet lager zijn dan 5°C en niet hoger zijn dan 
30°C. De pleister niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende 
ondergronden, of bij risico op vorst binnen 24 uur.
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