Maatwerk in vloerrenovatie
Weber Beamix heeft een compleet programma met
talrijke product-vloercombinaties samengesteld.
Zorgvuldig afgestemd op de specifieke eisen van het
type project. Omdat ieder bouwproject weer anders is,
adviseren wij u graag op maat én op locatie. Zo kunnen
we er zeker van zijn dat de juiste vloer wordt aangebracht.

Bent u nieuwsgierig naar onze producten en
oplossingen? Kijk dan op onze website of
neem contact met ons op via (040) 259 78 88.

Saint-Gobain Weber Beamix
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven
Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
info@.weberbeamix.nl
/WeberBeamix

Weber Vloeibare
zandcement
Dé nieuwe manier van werken

Makkelijk, snel en zeker

Weber Vloeibare zandcement
Dé nieuwe manier van werken

Vloeibare zandcement biedt meer voordelen dan ‘alleen’ maar een nieuwe
manier van werken. Het zorgt ervoor dat uw project gegarandeerd is van
kwaliteit, procesoptimalisatie, duurzaamheid en een verkorte doorlooptijd.
Samengevat: meer vierkante meters per dag zonder noemenswaardige
investeringen.

Makkelijk en snel

Geschikt voor natte ruimtes

In de praktijk blijkt dat de kwaliteit van een gesmeerd vloer-

Vloeibare zandcement is cementgebonden en daarmee

veld afhangt van de tijdsdruk en de grootte van het vloerveld.

ongevoelig voor vocht en bij uitstek geschikt voor natte

Het is en blijft immers intensief handwerk, waarbij de mate

ruimtes zoals badkamer, (bij-) keuken en wc. Met een

van aandacht, inspanning en de gebruikte mortelkwaliteit

aangepaste waterdosering is het product ook geschikt

uiteindelijk de kwaliteit van de vloer bepaalt. Het gebruik

om onder afschot aan te brengen. Ideaal bij de huidige

van Vloeibare zandcement zet uw project meteen in een

trend van inloopdouches.

hogere versnelling.

Verkrijgbaarheid
Gegarandeerde kwaliteit

Weber Vloeibare zandcement is verkrijgbaar in lucht- en

Weber Vloeibare zandcement zorgt vanwege de korrelopbouw

waterdichte plastic zakken van 25 kg (ideaal voor opslag

en de zelfverdichtende eigenschappen altijd en overal

buiten). Voor grotere oppervlakten (tot circa 700 m2 per

voor dezelfde gegarandeerde C16-F4 kwaliteit. Door het

dag) zijn speciale silosystemen en de pomptruck inzetbaar.

“easy levelling” karakter hoeft de mortel alleen in beweging

Ervaar het gemak en de eenvoud van equipment.

Weber Vloeibare zandcement is dé
nieuwe manier van werken voor het
gieten van dekvloeren in de woning- en
utiliteitsbouw, zowel voor nieuwbouwals renovatieprojecten.
Probeer en overtuig uzelf!

Voordelen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gieten, niet meer smeren en afreien
Verpompbaar voor grote vloervelden
Nivellerend m.b.v. een drijfrei (easy levelling)
Laagdikte van 3 tot 10 cm
Gegarandeerde sterkte, C16-F4
Ideaal i.c.m. vloerverwarming
Cementgebonden, geschikt voor natte ruimten
Minimaal 30% sneller klaar
Eventueel ook op afschot te leggen
Verkrijgbaar in PE verpakking, silo en pomptruck

gebracht te worden door middel van een drijfrei voor een
egaal en waterpas eindresultaat. Bovendien zorgt de vloei
voor een 100% omsluiting van alle aanwezige leidingen:
ideaal voor vloerverwarming! Beter rendement met meer
comfort.

Verkorte doorlooptijd
Door de verpompbaarheid van Vloeibare zandcement met
silosystemen en de pomptruck kunt u eenvoudig projecten
van honderden m2 per dag uitvoeren. En uw dagindeling is
tegelijkertijd flexibel: het is immers mogelijk om op te starten
per vloervlak. Meerdere woningen op een rij of verschillende
ruimtes kunnen zo één voor één worden voorzien van een
nieuwe zandcement gietdekvloer.

Snelle afwerking mogelijk
Met Vloeibare zandcement is het mogelijk om de vloer al na
3 tot 4 dagen af te werken met een tegelvloer (bij voorkeur
met een cementgebonden tegellijm, zoals webercol LC 220).

Traditionele
zandcement
Materiaal verbruik
2 kg/mm/m2
Ca. 490 - 500 l/ton
Uitlevering per ton
25 kg = 12 L
Uitlevering per zak
Onder afschot te gebruiken 		
Tijdwinst t.o.v. traditioneel zandcement (in zakgoed)
n.v.t.
Tijdwinst t.o.v. traditioneel zandcement (in bulk)
n.v.t.
Kwaliteit
Inspannings afhankelijk
‘Easy levelling’ en zelfverdichtend
Optimaal rendement i.c.m. vloerverwarming

Weber Vloeibare
zandcement (VZC®)
1,9 kg/mm/m2
Ca. 530 l/ton
25 KG = 13 L
**
> 30%
> 300%
C16 - F4

* Gebaseerd op een vloeroppervlak van 9 m2 in een laagdikte van 5 cm
** waterdosering om Weber Vloeibare zandcement onder afschot te smeren, gebruik 2,7 liter per 25 kg verpakking
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