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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.
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Een vloer met karakter, 
eindafwerking van 5 mm 
weberfloor design
•    CT-C30-F7 RWA10.
•    Sneldrogende decoratieve gietvloermortel, 

verkrijgbaar in 6 kleuren.

Egaliseren van 1 tot 30 mm 
weberfloor 4140  (basis)
•    CT-C20-F4.
•    Beste prijs-kwaliteitverhouding en ideale basis  

voor tegelafwerkingen.

weberfloor 4150 (allround)
•    CT-C25-F5.
•    Perfect inzetbaar bij grote oppervlaktes.

weberfloor 4160 (sneldrogend)
•    CT-C30-F7.
•    De meest verkochte egalisatiemortel die  

snel is af te werken.

Van zakgoed tot pomptruck

Cementgebonden gietdekvloeren  
van 10 tot 100 mm
weber Vloeibare zandcement 
•    Niet meer smeren en afreien.
•    CT-C16-F4.
•    Na 24 uur beloopbaar, na 4 dagen te betegelen. 
•    Beste prijs-kwaliteitverhouding.

weberfloor 4350 (fibers)
•   CT-C20-F5, (vezelversterkt).
•    Na 4 uur beloopbaar, na 24 uur te betegelen.
•    Dé beste cementgebonden gietdekvloer van  

Nederland.

weberfloor 4365 (sneldrogend)
•    CT-C25-F7, vezelversterkt.
•    Snel af te werken met vloerbekleding.
•    Hechtend, op folie en zwevend op isolatie toepasbaar.

Industriële egalisaties 
van 4 tot 15 mm 
weberfloor 4610 (toplaag)
•    CT-C35-F10 AR0,5, zeer slijtvast.
•    Dé meest verkochte industriële vloer van 

Nederland.

weberfloor 4655 (onderlaag)
•    CT-C30-F7.
•    Ideale basis voor kunststof vloerafwerkingen.

Explosief goede vloerproducten!

Wij ontwikkelen en produceren onze 
producten sinds jaar en dag voor én 
met verwerkers. Uw ervaring is voor 
ons onmisbaar en dat maakt ons 
assortiment zo bijzonder. 

Waarom deze producten  
een strak en vlak resultaat  
garanderen:

•   Uitgebalanceerd assortiment.
•   Hoogwaardige vloerproducten ontwikkeld door 

eigen R&D afdeling.
•   Droge mortels vervaardigd door eigen hightech, 

computergestuurde installaties.
•   Gegarandeerde kwaliteit door hoogwaardige 

interne en externe kwaliteitscontrole.
•    Projectbegeleiding en equipement afgestemd op 

uw vloerproject.
•   Meer dan 30 jaar kennis en ervaring op nationaal 

en internationaal niveau. 

Innovator en marktleider

Innovatie! 

Uniek! 
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