
Dé primer voor gladde 
en gesloten ondergronden

Schrijf je nu in voor een training 
van de Weber Beamix Academy!
Met onze trainingen zorgen wij ervoor dat je met de nieuwste innovaties 
leert werken of zelfs compleet nieuwe vakgebieden kunt aanbieden aan 
jouw klanten. Dit vergroot jouw kansen als vakman.

Kijk voor meer informatie op www.weberbeamix.nl of neem contact met 
ons op via academy@weberbeamix.nl of +31 (0) 40 259 78 04. 

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. 
Hastelweg 161, Postbus 7932, 

5605 SH Eindhoven 
www.weberbeamix.nl 

+31 (0)40 2597 911 
helpdesk@weberbeamix.nl 

Weber Vloerprimer 
kwartszand

Dit nieuwe product zelf 
ervaren samen met onze 
beste vloerproducten? 



Toepassing:
• Ideaal als primer om oud tegelwerk te  

 egaliseren bij vloerrenovaties.

• Voor het primeren van gladde en gesloten  

 ondergronden die afgewerkt worden met  

	 weberfloor	producten.

• Toepasbaar op bijvoorbeeld keramische  

 vloerafwerkingen (geglazuurd of ongeglazuurd),  

 natuursteen, terrazzo, composiet.

• Ook geschikt voor oude gladde en dichte  

 betonvloeren, epoxylagen en hout.

  

Weber Vloerprimer 
kwartszand

Verwerking:
Verwerk Weber Vloerprimer kwartszand tussen de 10°C en 25°C. Vloerprimer 

kwartszand met boorspindel even oproeren. Begin in de verst verwijderde 

hoek en werk naar de uitgang toe. Breng de vloerprimer gelijkmatig aan m.b.v. 

een vachtroller. Zet de vloerprimer kruislings op en zorg dat het volledige 

vloeroppervlak	bedekt	is.	Na	droging	kun	je	de	vloer	met	weberfloor	producten	

verder afwerken. 

Specificaties:
Inhoud: 10 kg

Verpakking: rechthoekige hersluitbare emmer 

Verbruik:  ca. 80 – 100 m²

Dosering:  kant-en-klaar 

Droogtijd:  1 – 2 uur (bij 20°C en < 70% RV, relatieve luchtvochtigheid).

Gereedschap: vachtroller 

Weber maakt het je makkelijk!
Vraag ernaar bij jouw bouwmaterialenhandel!

Naast de bekende universele vloerprimer, weberprim vloer, 

heeft Weber een nieuwe vloerprimer ontwikkeld: 

Weber Vloerprimer kwartszand. Deze vloerprimer zorgt 

voor	een	grove	ondergrondstructuur,	waardoor	de	weberfloor	

producten optimaal hechten. Probeer en overtuig jezelf. 

• Sneldrogende vloerprimer voor  
 gladde en gesloten ondergronden 

• Zeer stroef, voor optimale hechting 

• Kant-en-klaar, makkelijk en snel te  
 verwerken
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