
BouwWijzer 
Makkelijk met Weber Beamix! 



Zelf een nieuwe vloer in de garage gieten, het toilet betegelen 

of iets repareren? Het is makkelijk met Weber Beamix. 

Het assortiment is zo groot en de producten zo veelzijdig, dat 

er voor elke klus een oplossing is. Samen met de handige tips in 

deze BouwWijzer en op onze website is je klus snel geklaard. 

Kom je er even niet uit? Bel of mail dan onze helpdesk. 

Zij staan van ma t/m vrij van 08.00 tot 17.00 uur voor je klaar. 

+31(0)40 2597 900 (lokaal tarief)/ helpdesk@weberbeamix.nl

Makkelijk met 
de BouwWijzer!
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Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900
Internet: www.weberbeamix.nl
E-mail: helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:

@WeberBeamix

WeberBeamix

WeberBeamix

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Oktober 2019
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Stoer, hard en sterk: 

dat is de uitstraling van 

beton. Maar dit bekende 

bouwmateriaal heeft 

nog veel meer goede 

eigenschappen. 

Het is duurzaam, gemakkelijk te 

verwerken, onderhouds vriendelijk, 

energiezuinig én goedkoop. Geen 

wonder dat beton al jarenlang 

populair is bij de doe-het-zelver!

Beton storten 
Betonconstructies en funderingswerk
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Op beton kun je bouwen! Weber Beamix Beton super sterk 

eco is het beste fundament voor stevige betonconstructies 

die zware lasten moeten dragen. De uitgebalanceerde 

samenstelling van de grondstoffen garandeert, óók op de 

langere termijn, een veilige constructie. 

Weber Beamix 
Beton super sterk eco 
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Toepassing
•  Voor het storten van (on)
gewapende betonconstructies

• Funderingen
•  Vloeren op 
zwaluwstaartplaten

• Poeren en lateien

Stap voor stap
1.   Controleer, nadat de sleuf 

is gegraven en de bekisting 
is geplaatst, of deze een 
minimale diepte heeft van  
60 cm. Dit is de vorstgrens.

2.  Plaats een zandbed, 
egaliseer deze en controleer 
of er een diepte van 20 cm 
overblijft. Leg vervolgens 
plastic folie in de bekisting.

3.  Stort de eerste betonlaag. 
Doe dit bij voorkeur met 
2 personen. Verdeel de 
betonspecie over de gehele 
lengte. De betonlaag moet 
een diepte hebben van circa 
7 cm. Plaats vervolgens het 
wapeningsnet in het beton 
en druk deze aan.

4.  Stort de betonspecie in 
de bekisting. Maak, indien 
mogelijk, voldoende aan om 
in één werkgang de bekisting 
vol te storten.

5.  Verdicht de betonspecie 
tijdens of direct na het 
storten door middel van 
porren of trillen. Gebruik 
hiervoor een stok of trilnaad.

6.  Rei de betonspecie af. Schuur 
de betonspecie dicht met 
een schuurbord. Nadat het 
beton volledig is uitgehard, 
kun je (eventueel) de 
bekisting verwijderen.

Pas gestort beton heeft water nodig om te 
verharden. Dek daarom het betonoppervlak 
af met plastic folie of benevel het met water. 
Zo voorkom je dat het beton te snel droogt 
door tocht of zonnestraling.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een 
uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk 
op ons WeberBeamix YouTube kanaal.
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Weber Beamix Lichtgewicht beton is lekker licht en toch 

oersterk. Het heeft alle goede eigenschappen van Weber 

Beamix Beton super sterk eco, maar door de uitgekiende 

samenstelling weegt het stukken minder. Je doet dus meer 

m2 met minder kg. Dat maakt het product ook geschikt 

voor lichtere constructies, zoals platte daken, balkons en 

verdiepingsvloeren. En met onze duidelijke gebruiksaanwijzing 

wordt het klussen ook een stuk minder zwaar!

Weber Beamix 
Lichtgewicht beton 
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Toepassing
Voor het lichter construeren van 
gewapende en ongewapende 
beton-constructies zoals:
•  Storten van beton op 
zwaluwstaartplaten

•   Renoveren van en aan-
brengen van beton op 
platte daken, balkons en 
balkonranden, waar geen 
dooizout wordt gebruikt

•  Alle andere lichtgewicht 
toepassingen

Stap voor stap
1.   Giet het beton tussen de 

2 geleide-latten. Houd een 
voet op de lat, zodat deze 
op zijn plaats blijft.

2.  Verdeel het beton 
gelijkmatig over de 
zwaluwstaartplaten.  
Maak hiervoor gebruik van 
een schuurbord.

3.  Rei de specie af dwars op 
de lengterichting van de 
zwaluwstaartplaten. Schuur 
de betonspecie vervolgens 
dicht met een schuurbord.

4.   Schuif de latten weg en vul 
de gleuven op met Weber 
Beamix Lichtgewicht beton. 
Werk deze af met een troffel.

Gebruik bij het mengen (naar eigen inzicht) minder 
water. Zo krijg je een dikkere specie, die je kunt 
gebruiken voor licht hellende oppervlakten.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide 
instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix 
YouTube kanaal.
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Het stevig zetten en verankeren van palen is kinderspel. 

Binnen vijftien minuten staat elke paal in je tuin als een huis. 

De tijdswinst zit in het kant-en-klare materiaal. Niks afmeten, 

mengen en mixen. Met Weber Beamix NoMix beton ga je 

direct aan de slag. Zo houd je meer tijd over om te genieten 

van je tuin! 

Weber Beamix 
NoMix beton
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Toepassing
Voor het snel vastzetten van:
• Tuinpalen  
• Speeltoestellen 
•  Pergola’s, droogmolens, 
brievenbussen

• Vlaggenmasten

Stap voor stap
1.   Graaf een gat voor de paal.

2.  Giet het gat halfvol met 
schoon leidingwater. 

3.  Plaats nu de paal in het gat 
en strooi Weber Beamix 
NoMix beton gelijkmatig 
rondom de paal, totdat de 
droge mortel boven het 
waterniveau uitkomt.

4.  Controleer of de paal goed 
staat. De paal hoeft niet 
meer geschoord te worden. 
Weber Beamix NoMix beton 
verhardt binnen 15 minuten.

5.  Weber Beamix NoMix beton 
kan bedekt worden met 
aarde of graszoden.

Til de paal, direct nadat het gat gevuld is, 
lichtjes op zodat er ook Weber Beamix NoMix beton 
onder de paal komt.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een 
uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk 
op ons WeberBeamix YouTube kanaal.
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Voor palen ø 5 cm, ø 7,5 cm, ø 10cm en 10 x 10 cm

Diameter paal ø 5 ø 7,5 ø 10 10 x 10 cm

Doorsnede gat 20 cm 30 cm 20 cm 30 cm 20 cm 30 cm 20 cm 30 cm

Diepte gat 30 cm 20,0 kg 46,0 kg 18,5 kg 45,0 kg 17,0 kg 43,0 kg 16,0 kg 42,0 kg

Diepte gat 45 cm 30,0 kg 69,0 kg 28,0 kg 67,5 kg 25,5 kg 64,5 kg 24,0 kg 63,0 kg

Diepte gat 60 cm 40,0 kg 92,0 kg 37,0 kg 90,0 kg 34,0 kg 86,0 kg 32,0 kg 84,0 kg

Diepte gat 75 cm 50,0 kg 115,0 kg 46,5 kg 112,5 kg 42,5 kg 107,5 kg 40,0 kg 105,0 kg



Wat je mooi maakt, wil je 

mooi houden, maar een 

ongeluk zit in een klein 

hoekje. Het repareren 

van een vloer, wand of 

betonconstructie lijkt 

vaak veel werk. Met de 

complete reparatiesets 

van Weber is je klus 

makkelijk te doen. 

Je hebt alles bij de 

hand en kunt snel en 

eenvoudig renoveren. 

Het resultaat gaat weer 

jarenlang mee. 

Repareren  
makkelijk met Weber!
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Bekijk ons 
YouTube kanaal 
voor handige 
instructiefilmpjes. 



13

Een goede voorbereiding is het 
halve werk. Kijk dus altijd eerst 
op de verpakking of surf naar 
www.weberbeamix.nl of ons 
WeberBeamix Youtube kanaal.
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Vloeren zijn de basis voor iedere ruimte. Een basis die 

stevig en vlak moet zijn. Het is dus belangrijk om een 

beschadigde vloer goed te repareren. Dat kan met Weber 

Vloer reparatie. Makkelijk en snel is je garage vloer weer in 

een perfecte staat. Een vloer om trots op te zijn.

weber easyrepair 
Vloer reparatieset & 

Vloer reparatie
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De reparatie, stap voor stap:
1.   Maak de ondergrond schoon, vetvrij 

en stofvrij.   
Meng de mortel met het water, 
gebruik hiervoor een boormachine 
met de roerspindel.

2.  Gebruik bij een stugge specie de 
troffel om de specie aan te brengen. 
Bij een vloeibare specie kan de 
vloeispecie in het gat gegoten worden.

3.  Indien noodzakelijk glad strijken met 
de troffel.

4. Klus is klaar in ca. 15 minuten. 
  Na 2 uur is de vloer al licht belastbaar. 

Bepaal zelf of je een stugge of juist 
een vloeibare specie wilt door de 
waterhoeveelheid aan te passen.

Bekijk het handige 
instructiefilmpje!

Alles wat
je nodig 

hebt in één 
emmer!
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Beton is oersterk en gaat jarenlang mee. Toch kan het in 

ieder huis voorkomen: gaatjes, scheuren of stukken die 

afbrokkelen. Met Weber Beton reparatie repareer je snel en 

effectief je beschadigde balkonplaat, betonnen traptrede of 

latei. Een alleskunner waarmee je probleemloos binnen 

en buiten aan de slag kunt. Wel zo makkelijk!

weber easyrepair
Beton reparatieset & 

Beton reparatie
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De reparatie, stap voor stap:
1.   Maak de ondergrond goed schoon. 

Meng de mortel met het water, 
gebruik hiervoor een boormachine 
met de roerspindel.

2.  Neem met de troffel wat specie  
en vul de te repareren ruimte. 

  De specie is toepasbaar in laagdiktes 
van 2 tot 80 mm.

3.  Laat de specie een paar minuten 
uitharden, strijk daarna glad met  
een troffel.

4. Klus is klaar in ca. 15 minuten. 
  Het beton is na 2 uur al licht 

belastbaar.

Wil je een grof oppervlak? 
Dan kun je de glad afgewerkte 
specie direct met een vochtige 
handveger naborstelen.

Bekijk het handige 
instructiefilmpje!

Alles wat
je nodig 

hebt in één 
emmer!
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Haastige spoed is zelden goed. Maar bij een lekkage 

telt iedere minuut. In deze situatie is het belangrijk 

om betrouwbaar materiaal in huis te hebben die het 

probleem direct oplost. 

weber Snelcement 
1 min. waterstop
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De reparatie, stap voor stap:
1.  Meng wat droge mortel met water, 

kneed het mengsel met de hand tot 
een kleiachtige bal.

2.  Zodra de specie warm wordt, druk je 
deze stevig op de waterlek. Druk dit 
even stevig aan zonder te bewegen. 

3.  Maak het oppervlak snel netjes vlak. 
De waterstop is binnen 1 minuut hard.

Klus is klaar in ca. 1 minuut.

Gebruik een hand droge mortel 
bij extreem veel water. Druk 
de mortel stevig op de lekkage.

Bekijk het handige 
instructiefilmpje!
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Ben jij een ongeduldig type? Dan is onze snelcement 

echt wat voor jou. Binnen 5 minuten zet je makkelijk een 

trapleuning of een leiding vast. Ideaal voor kleine reparatie 

klusjes voor binnen en buiten. 

weber 
Snelcement
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De reparatie, stap voor stap:
1.  Verdiep indien nodig het te repareren 

gat. Maak de oppervlakte schoon en 
stofvrij, bevochtig de ondergrond. 

2.  Maak Weber Snelcement aan in een 
kleine hoeveelheid die in 5 minuten 
verwerkt kan worden. 

3.  Vul het gat volledig met de specie 
en druk dit goed aan. Werk de 
oppervlakte strak af. 

Klus is klaar in ca. 5 minuten 
(exclusief uithardtijd).

Meng de droge mortel met 
het water op de plaats van de 
reparatie. Verwerk de gemengde 
specie direct, snelcement hardt 
al uit in 5 minuten. 

Bekijk het handige 
instructiefilmpje!
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Zorg dat je bij het repareren altijd goed voorbereid 

te werk gaat. Een goed hechtende ondergrond is de 

basis van elke reparatie. Behandel de ondergrond voor met 

weber repair Voorstrijk, deze ondergrondvoorbereiding 

bevordert de hechting van de verschillende repartiemortels. 

Je kunt rekenen op een perfect eindresultaat dat 

nog langer mee gaat. 

weber repair 
Voorstrijk
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De reparatie, stap voor stap:
1.  Verwijder stof, vuil en loszittende  

delen van het te repareren oppervlak. 
weber repair Voorstrijk is kant- en klaar, 
alleen goed schudden voor gebruik.  
Giet de vloeistof in een emmer.

2.  Smeer het te repareren oppervlak  
goed in met een blokkwast. Verdeel  
de voorstrijk gelijkmatig. 

3.  weber repair Voorstrijk is voldoende 
droog als het oppervlak plakkering 
aanvoelt. Breng de juiste reparatie 
specie binnen 24 uur aan op de 
voorbehandelde ondergrond. 

Het oppervlak is voorbehandeld 
in ca. 5 minuten

Strijk zeer poreuze ondergronden twee keer 
voor. Test de zuigkracht van de ondergrond 
door een bekertje water uit te gieten over de 
voorbehandelde ondergrond. Als het water 
direct wordt opgenomen en het oppervlak donker 
kleurt, is een tweede laag voorstrijk nodig.

Bekijk het handige 
instructiefilmpje!



Dat staat mooi muurvast! 

Metselen en voegen zijn 

eeuwenoude technieken die 

in onze moderne tijd nog 

steeds staan als een huis. 

Onze eersteklas mortels en lijmen 

zijn gemakkelijk en snel te verwerken. 

Natuurlijk ondersteunen we je met 

duidelijke stappenschema’s en 

inzichtelijke instructies. Met deze 

‘bouwstenen’ lukt het iedereen om 

perfect te metselen en te voegen.

Metselen en voegen 
van muren
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Metselen en voegen 
van muren
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Mortel is de ruggengraat van een stevig bouwwerk. 

Logisch dat we daarom bij Weber Beamix kiezen voor een 

uitgebalanceerde samenstelling. Dat garandeert een ijzersterk 

eindresultaat. Maar we hebben ook nadrukkelijk oog voor 

gebruiksgemak. Met onze Weber Beamix Metselmortel eco 

is je klus makkelijk te doen. Heb je, net als wij, hart voor het 

milieu? Ook dan is dit product de juiste keuze. ECO staat voor 

een product dat zowel tijdens de productie als bij 

de toepassing het milieu zo weinig mogelijk belast.

Weber Beamix 
Metselmortel eco
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Toepassing
•   Voor niet-zuigende en 

zuigende stenen, zoals bak-
stenen en snelbouw blokken.

•   Voor kalkzandstenen bij 
binnen metselwerk en 
buitenmetselwerk vanaf 
fundering tot maaiveld.

•   Voor betonstenen en kasseien.
•   Voor dragend en niet-

dragend metselwerk.

Stap voor stap
1.   Bepaal de lagenmaat. Leg 

10 stenen naast elkaar en 
meet de gezamenlijke lengte 
op. Deel dit getal vervolgens 
door 10 en tel er de dikte van 
de lintvoeg (ca. 10 mm) bij op. 
Breng de lagenmaat over op 
een rechte lat, de ‘lagenlat’.

2.  Zet de lagenmaat op de 
vooraf aangebrachte 
profielen. Teken alle lagen af.

3.  Span een draad tussen de 
profielen, precies op de 
hoogte van de gemarkeerde 
lagenmaat. Maak de draad 
met een knoop of een 
speciaal klosje vast.

4.  Breng de metselspecie aan. 
Vlij de steen in de specie. 
Met deze beweging zorg je 
ervoor dat de stootvoeg zich 
goed vult met specie.

5.  Plaats eerst de hoeksteen 
voordat je de laag afwerkt.

6.  Voor het metselwerk is 
uitgehard, moeten de voegen 
uitgekrabd worden met een 
voegspijker. Krab de voegen 
gelijkmatig uit.  
Na 2 weken kan de muur 
worden gevoegd.

Niet zuigende stenen en kasseien droog verwerken. 
Gebruik bij deze stenen het minimale aanmaakwater, 
maar houd rekening met een geringe stapelhoogte.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide 
instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix 
YouTube kanaal.
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Van alle markten thuis. Dat is de beste omschrijving 

voor Weber Beamix Voegmortel. Deze voegmortel 

is geschikt voor alle soorten stenen en metselwerk. 

Daarmee is dit de allrounder van onze mortels. 

Een belangrijke allrounder, wist u dat bijna 25% 

van een muur uit voeg bestaat?

Weber Beamix 
Voegmortel
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Toepassing
•  Voor het voegen van 
metselwerk in alle 
voorkomende metselstenen.

•  Voor het voegen van glazen 
bouwstenen.

Stap voor stap
1.  Maak de muur van tevoren 

schoon met een droge 
harde borstel. Bij het voegen 
van bakstenen de muur 
bevochtigen met een rustige 
waterstraal.

2.  Voor de lintvoegen  
(= horizontale voeg) gebruik 
je een bord waarop je de 
aangemaakte voegmortel 
schept. Zet het bord net 
onder de voeg en druk 
de specie met een lange 
voegspijker in de lintvoeg. 
Maak steeds een horizontale, 
strijkende beweging.

3.  Voeg eerst de lintvoeg en 
daarna de stootvoegen 
(= verticale voeg). Pak in 
één hand een bolletje 
aangemaakte specie en 
druk steeds met een korte of 
afgezaagde voegspijker de 
specie in de stootvoeg.

4.  Borstel de gevoegde muur 
na als de specie nog zacht is. 
Doe dat altijd met een droge 
borstel! 

5.  Voor het beste resultaat 
is het aan te raden om 
na het voegen en het 
schoonborstelen de muur te 
benevelen.

Zet bij gekleurde voegmortels 
altijd eerst een proef op.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide 
instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix 
YouTube kanaal.
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Veilig genieten van vuur: dat kan met de speciale 

Weber Beamix Vuurvaste metselmortel. En zeg nu zelf: 

wat is nu leuker dan zelf een open haard of barbecue 

bouwen? Bij Weber Beamix maken we ook van dat 

bouwen een feestje. Daarom ondersteunen we je met 

een duidelijk stappenplan en een heldere instructie 

voor het metselwerk. Zo houd je meer tijd over om 

van je haard of barbecue te genieten!

Weber Beamix 
Vuurvaste metselmortel
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Toepassing
•  Voor het vermetselen van 
vuurvaste stenen voor open 
haard en barbecue

Stap voor stap
Ga op dezelfde manier te werk 
zoals beschreven op p. 27.

Deze mortel is bestand 
tot 800°C.

Metselmortel  

Welke metselmortel bij welke steensoort?
Soort metselmortel Weber Beamix Metselmortel eco Weber Beamix Vuurvaste 

metselmortel 

Baksteen (handvorm, vormbak) ja

Betonsteen en baksteen

Kalkzandsteen (binnen) ja

Poriso/snelbouwstenen ja

Cellenbetonblokken (gasbeton)

Vuurvaste stenen ja

Metsel- en voegwerk  

Metsel- en voegmortel verbruik
Voegdikte en -diepte Formaat Metselmortel 

verbruik/m2
Voegmortel
verbruik/m2

12 mm Waal (210x100x50) 51 kg 7,5 kg

14 mm Waal (210x100x50) 58 kg 8,5 kg

12 mm Maas (210x100x80) 38 kg 5,5 kg

14 mm Maas (210x100x80) 44 kg 6,5 kg



Van je huis een thuis 

maken ... Dat lukt alleen 

als je je eigen stempel 

op het interieur drukt.  

Mooi stucwerk bepaalt voor een 

belangrijk deel de uitstraling 

van je woning. Met de speciale 

stucmortels van Weber Beamix 

heb je alle vrijheid om je wanden 

zelf af te werken, zoals jij dat wilt!

Stukadoren 
Aanbrengen en afwerken van stucwerk
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De basis van goed stucwerk is goed materiaal. Daar kun je bij 

Weber Beamix op bouwen! Weber Beamix Cementgebonden 

stucmortel lichtgrijs is al jarenlang favoriet bij bouwvakkers 

én doe-het-zelvers. Logisch, want dankzij de unieke 

samenstelling is onze stucmortel geschikt voor het egaliseren 

van metselwerk én cellenbeton in natte ruimtes en buiten. 

Je kunt dus met één bouwmateriaal alle muren stuken. 

Dat werkt wel zo makkelijk en tijdbesparend.

Weber Beamix 
Cementgebonden stucmortel 

lichtgrijs
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Toepassing
•  Egaliseren van metselwerk en 
cellenbeton 

•  Afwerken van togen en 
egaliseren van uitgebroken 
tegels

•  Bij uitstek geschikt voor 
badkamers, keukens en buiten 

•  Cementgebonden vanaf 10 
mm laagdikte

Stap voor stap
1.   Zorg voor een schone 

en vetvrije ondergrond. 
Behandel sterk zuigende 
ondergronden voor met 
Weber Beamix Universele 
primer. Bevestig geleidelatten 
verticaal tegen de muur. De 
dikte van de lat bepaalt de 
dikte van het stucwerk.

2.  Het spaanbord met daarop 
de specie houd je tegen de 
muur. Met de spaan schuif je 
de specie naar boven. Breng 
voldoende specie aan tussen 
de latten.

3  Gebruik een rechte houten 
of aluminium rei om het 
stucwerk af te reien. Maak 
daarbij een zigzaggende 
bewe ging naar boven. Plaatsen 
waar te weinig stucwerk zit, 
vul je onmiddellijk op.

4.  Verwijder de geleidelatten 
zodra de specie enigszins 
is aangetrokken en smeer 
vervolgens de sleuven dicht.  
1 à 2 uur na het afreien kunt  
u beginnen met het dicht-
schuren, afhankelijk van 
laagdikte en omgevings- 
 temperatuur. Gebruik 
daarvoor een schuurbord.  
Maak steeds cirkelbewegingen.

Om te voorkomen dat het stucwerk gaat scheuren, dien je de inwendige 
hoeken in te snijden. Doe dat met de hoek van een stalen spaan. 

Maak het spaarbord van tevoren nat, zodat de specie niet aan het bord plakt.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, 
of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.
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Een tegelvloer zorgt in ieder 

interieur voor een stijlvol accent. 

Mooie natuurlijke materialen, 

minimaal onderhoud en makkelijk 

schoon te houden.

Zelf aan de slag met tegelen? 

Kies voor de beste materialen. Weber 

is wereldwijd nummer 1 op het gebied 

van tegellijmen. Dankzij onze jarenlange 

ervaring hebben wij innovatieve 

gebruiksvriendelijke producten, die de klus 

vriendelijker voor jou en het milieu maken. 

Zo hebben we een lichtgewicht tegellijm, 

een lijm speciaal voor het leggen van grote 

tegels en een CO2 gereduceerde eco lijm.

36



Tegelen 
makkelijk met Weber!
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De sloophamer is niet altijd nodig! 
Wel eens gedacht om je bestaande 
wand of vloer een compleet 
nieuwe uitstraling te geven door er 
simpelweg overheen te tegelen?
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Welke tegellijm 
heb ik nodig?

Ondergrond Weber Pasta tegellijm easy 
Tegels tot 25 x 25 cm

Weber Pasta tegellijm top
Tegels tot 35 x 35 cm

Beton
 

Cellenbeton/Gasbeton
 

Kalkzandsteen
 

Gipsblokken

Stucwerk

Tegel over tegel

Gipsplaten

Poederlijmen

Pastalijmen (alleen voor de wand te gebruiken)

 = geschikt      = zeer geschikt      = uitmuntend

Ondergrond

Weber
Basis 

tegellijm

Weber
Flexibele 
tegellijm

Weber
Flexibele 
tegellijm 

eco

Weber 
Flexibele 

lichtgewicht 
tegellijm

Weber 
Tegellijm 
grootfor-

maat tegels

Weber  
Tegellijm 

snel

Beton/Zandcement

Cellenbeton/Gasbeton

Kalkzandsteen

Gipsblokken

Stucwerk
 

Tegel over tegel

Gipsplaten

Hout   

Groot formaat tegels 
vanaf 40 x 40 cm, alle 
ondergronden

Vloerverwarming 



39

De tijd van twee typen tegels 

(als het maar wit en vierkant 

is) ligt ver achter ons. 

De keuze is bijna oneindig. 

Nieuwe trends, zoals de 

vloer doortrekken op de 

wand, maken de ontwerpen 

spannender en stijlvoller.

De ondergrond is steeds minder relevant. Met de juiste 
stappen kun je zelfs over hout tegelen. Makkelijk voor dat 
wandje op zolder of tegen de wand van het hangtoilet. 

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een 
uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk 
op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

Weber 
Basis tegellijm
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De tuin wordt steeds vaker een verlengstuk van de 

woonkamer. Dat zie je ook steeds vaker terug in 

woonprogramma’s. Tegels die binnen worden gelegd, 

worden ook in de tuin toegepast. De flexibele tegellijm 

van Weber kan op vrijwel alle ondergronden toegepast 

worden en is zelfs geschikt voor buiten. Ideaal! 

Weber 
Flexibele tegellijm
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De flexibele eigenschappen 
zorgen er daarnaast voor 
dat spanningen tussen tegels 
en de ondergrond worden 
opgevangen. Deze spanningen 
kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt 
worden door warmte. Dus heeft 
u vloerverwarming? Ook dan 
is Weber flexibele tegellijm 
de uitkomst! 

Wil je vloertegels leggen, maar is de 
ondergrond niet helemaal vlak? 
Gebruik dan Weber Egalisatie!
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Verantwoord tegelen doe je met een milieubewuste 

tegellijm. Voor het produceren van deze lijm is er 

verantwoord omgegaan met alle materialen. 

Dit zorgt er voor dat er 33% minder CO2
 uitstoot is. 

Weber bouwt aan de toekomst. 

Weber 
Flexibele tegellijm eco



43

Warme voeten 
Tegels zijn de ideale basis voor 
vloerverwarming en zorgen voor 
een comfortabel, warm gevoel 
in huis. De Flexibele tegellijm eco 
is gemaakt om de spanningen 
tussen tegel en ondergrond 
op te vangen, die ontstaan bij 
het uitzetten en krimpen door 
warmte.  

Al onze tegellijmen zijn stofarm; er komt
veel minder stof vrij bij het mengen.
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Zelf klussen is topsport. Maak het jezelf makkelijk en kies 

onze Flexibele lichtgewicht tegellijm. Deze is net zo sterk, 

maar weegt stukken minder. Je doet meer m2 met minder kg. 

Zo ben je eerder bij de finish en kun je genieten van je 

eigen prestatie. 

Weber Flexibele 
lichtgewicht tegellijm
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Heerlijk ontspannen 
in de badkamer!
Opmaken voor die grote spiegel, tot 
rust komen in dat lekkere ligbad of 
wegdromen onder de regendouche. 
Met mooi tegelwerk maak je jouw 
ideale badkamer compleet.

Natte ruimte zoals de badkamer? 
Kies weberfinish wd voor het voegen, 
dit voegmiddel is waterdicht. Daardoor 
heb je minder kans op vuil en schimmel. 
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Bij vloertegels zijn grote formaten tegenwoordig de 

standaard. Antraciet, zwart en zandkleur zijn de kleuren 

van nu. Voor een stoere en duurzame basis van je interieur.

Weber Tegellijm 
grootformaat tegels
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Variëren en combineren.
Gecombineerde materialen, zoals 
een parketvloer die overgaat in de 
tegelvloer van de serre, geven je 
interieur een bijzondere uitstraling. 
Betrek de tuin bij het woonhuis 
door de woonvloer door te leggen 
naar het buitenterras. Dit geeft een 
ruimtelijk effect. 

Vloerverwarming wordt steeds populairder in 
Nederland. De woonruimte wordt gelijkmatig 
verwarmd en je kunt besparen op de 
energierekening. Deze speciale tegellijm 
voor grootformaat tegels is zeer geschikt 
voor een vloer met vloerverwarming. 
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Wil je zo snel mogelijk weer douchen, koken of gewoon

over de vloer lopen? Dan is Weber Tegellijm snel dé

uitkomst. Al na drie uur is de tegelvloer beloopbaar en

verder af te werken.

Weber 
Tegellijm snel
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De snelle eigenschappen
zorgen ervoor dat deze tegellijm
ook geschikt is voor reparaties.
Zonder veel kapwerk lijm je in
een handomdraai de tegel
opnieuw vast en kun je weer
jaren genieten van je tegelwerk.

Wil je vloertegels leggen, maar is de
ondergrond niet helemaal vlak?
Gebruik dan Weber Egalisatie!
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Een wandje betegelen veel werk? Niet als je meteen aan 

de slag kunt. Gebruik een pasta tegellijm voor de kleine 

tegelklus, deze kun je direct uit de emmer gebruiken. 

Makkelijk, je hoeft niet te mengen en het opruimen is 

snel klaar.

Kant- en klare 
pasta tegellijm 
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De keuken is belangrijk in huis. Drie 
maal per dag is er hier van alles te 
doen. De tegels op de achterwand 
bepalen hierbij voor een groot deel de 
sfeer in de keuken. Wil je een keer iets 
anders? Tegel dan over de bestaande 
tegels heen met de Weber Pasta 
tegellijm top.  

Bij het uitzetten van tegelwerk krijg je het 
mooiste resultaat als je een symmetrische 
verdeling toepast. Gebruik hierbij zo min 
mogelijk tegelstroken die smaller zijn dan 
een halve tegel.
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Stap 1
Behandel zuigende onder-
gronden voor. Bepaal eerst 
een nulpunt om waterpas 
te werken. Teken vanaf het 
nulpunt hulplijnen met een 
waterpas. Bepaal de maat 
(tegel + voegbreedte) en neem 
deze over op de maatlat. 
Deze maat is bepalend voor 
je tegelwerk. Van hieruit werk 
je met hele tegels naar de 
zijkanten, naar onder en 
naar boven toe. 

Stap 2
Neem de maatvoering van 
de maatlat over op de muur. 
Houd hierbij rekening dat je 
in de hoeken uitkomt met een 
halve tegel of meer. Gebruik 
een tegelsnijder om de tegels 
op maat te snijden.

Tegelen, makkelijk 
met Weber! 

Maak gebruik van 
tegelkruisjes om de 
juiste afstand tussen 
de tegels te behouden. 



53

Stap 3
Nadat de lijm op de 
ondergrond is aangebracht, 
plaats je de tegels met een 
licht schuivende/drukkende 
beweging op hun plaats.

Stap 4
Maak de tegels na het lijmen 
goed schoon. Waar nodig 
de voegen uitkrabben en 
lijmresten verwijderen voor 
het verharden van de lijm.

Stap voor stap

Bekijk het 
instructiefilmpje 
op YouTube
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Bij de keuze van een mooie badkamer ga je niet over één 

nacht ijs. Zeker niet als het om de tegels gaat, het is de basis 

van je badkamer. Er is volop keuze uit kleuren, vormen en 

legpatronen. De kleur voeg bepaalt voor een groot deel de 

uitstraling van de tegel. Stem de kleuren op elkaar af voor 

een badkamer om trots op te zijn. 

Weber 
Voegmiddel waterdicht
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Toepassingen:
- Op wand en vloer.
- Voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm.
-  Ook geschikt voor vochtige ruimtes 

zoals de badkamer en de keuken. 
-  Verkrijgbaar in de kleuren: wit, 

jasmijn, lichtgrijs, grijs en antraciet. 

Begin niet direct na het tegelen met 
het voegen van een vloer of wand.  
Daarmee wordt de kans op verkleuringen 
in de voegen vergroot.

Ga je voegen in een vochtige 
ruimte? Kies dan voor de Weber 
Voegmiddel waterdicht en blijvend 
schoon. Daardoor heb je minder 
kans op vuil en schimmel. 
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Geen schimmelreinigingsmiddel, voegenverf, voegenfris of

voegenstift om de tegelvoegen schoon en fris te houden.

Ook algen en ander storende uitslag op de voegen van

buitentegels behoren tot het verleden met Weber

Voegmiddel waterdicht en blijvend schoon.

Weber 
Voegmiddel waterdicht

en blijvend schoon
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Toepassingen:
- Op wand en vloer.
- Voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm.
-  Uitermate geschikt voor vochtige 

ruimtes, zoals de badkamer en 
keuken.

-  Staat garant voor 0% schimmels, 
bacteriën en algen.

-  Verkrijgbaar in de kleuren: wit, 
lichtgrijs, grijs en antraciet.

Maak de voegen niet te nat tijdens het
reinigen.
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Stap 1
Laat de lijm 1 à 2 dagen goed 
uitharden, zo voorkom je dat 
het voegmiddel gaat verkleuren. 
Verwijder met de stofzuiger of 
een borstel de mortelresten uit 
de voegen. Maak de tegels met 
een vochtige doek schoon. 

Stap 2
Breng voldoende voegmiddel 
diagonaal aan met bijvoorbeeld 
een voegspaan voor de wand of 
een trekker voor de vloer. Zorg 
voor een volle voeg. Laat het 
voegmiddel even aantrekken. 
Verwijder overtollig voegmiddel 
en maak daarna de tegels 
schoon met een vochtige spons. 
Reinig de spons regelmatig in 
een emmer met water. 

Voegen, makkelijk 
met Weber ! 
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Stap 3
De waas die op de tegels 
achterblijft, kun je later met 
een droge doek verwijderen. 
Vloertegels verwerk je 
op dezelfde manier als 
wandtegels. Is de vloer 
gevoegd en schoon, bevochtig 
deze dan na voor een 
optimale verharding. Loop er 
een paar dagen niet op.

Stap voor stap

Bekijk het 
instructiefilmpje 
op YouTube

  Gebruik voor het 
bevochtigen van  
de tegels bij stap 3  
een plantenspuit! 

Zet altijd eerst een proef op. 
Het tegeltype, de kleur van de 
tegel en de omgeving kunnen 
de kleurbeleving van de voeg 
beïnvloeden. 

Kleuren
De kleur van de voeg bepaalt voor een groot deel 
de uitstraling van de tegel. De voegmiddelen zijn 
verkrijgbaar in verschillende kleuren, zo kun je zelf 
je eigen stijl bepalen. 

Antraciet Grijs

Jasmijn* Lichtgrijs

Wit

*Alleen verkrijgbaar in 
Weber Voegmiddel waterdicht



60

Bij vochtige ondergronden (bijvoorbeeld rondom de 

doucheruimte): Smeer minimaal 110 cm vanuit het 

sproeibereik van de douche het oppervlak dekkend in 

met een kwast. Indien noodzakelijk een tweede laag 

aanbrengen. 

Makkelijk 
afdichten
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Voor een waterdichte badkamer:
De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij, vlak, voldoende sterk en droog te zijn. 
Blijvend stoffige ondergronden voorbehandelen met Weber tegelprimer.

Bij hoekaansluitingen, leidingdoorvoeren etc:
Breng met behulp van een kwast een dekkende laag afdichtpasta aan op de horizontale 
en verticale wand- en vloeraansluitingen, tot +/- 7,5 cm vanaf de rand.

Druk de afdichtband in de nog natte pasta.

Breng direct een tweede dekkende laag afdichtpasta aan. 
De afdichtpasta tot minimaal 10 mm over de rand van het band smeren. 

Ga naar ons YouTube kanaal voor 
het handige instructiefilmpje!
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Een goede voorbereiding is het halve werk. 

Gebruik onze Tegelprimer poreuze ondergronden 

of Tegelprimer niet poreuze ondergronden  

voor een betere hechting met de tegellijm. Het 

voorstrijkmiddel is direct klaar voor gebruik en 

makkelijk aan te brengen met roller of kwast.

Alles wat je nodig hebt 
om zelf te tegelen
De Weber accessoires helpen je bij jouw tegelklus. 

Stel zo je eigen tegelset samen!

Tegelprimers
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Extra uitleg nodig? 

Bekijk ons YouTube kanaal 

voor handige instructiefilmpjes! 

www.youtube.com/weberbeamix



Dat ligt er mooi strak bij! Dat is 

het mooiste compliment voor 

de doe-het-zelver die zijn eigen 

vloer gemaakt heeft.  

Veel mensen zien op tegen het aanbrengen 

en egaliseren van vloeren. Maar met de 

juiste middelen en materialen wordt deze 

klus een stuk eenvoudiger. Natuurlijk 

hebben we bij Weber alles in huis om het 

leggen van je vloer tot in de puntjes te 

verzorgen: van goed materiaal tot 

heldere instructies. Uiteraard met de 

vertrouwde kwaliteit van Beamix!

Vloeren aanbrengen 
en egaliseren
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Vloeren aanbrengen 
en egaliseren
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Een stevige basis: dat is een zandcementdekvloer in en om het 

huis. Het is het perfecte bouwmateriaal voor het maken van 

terrassen en binnenvloeren: stevig, duurzaam en gemakkelijk 

aan te brengen. Met zandcement van Weber leg je makkelijk 

een goede vloer. Je kunt de vloer naar eigen smaak afwerken 

met tegels, parket of laminaat. Ook prettig om te weten: ons 

zandcement is standaard in eco-uitvoering verkrijgbaar.

Weber Zandcement 
super sterk eco
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Toepassing
•  Binnen- én buitenshuis  
een vloer smeren.

•  Voor het smeren van  
een cementdekvloer  
van 30 à 50 mm.

Stap voor stap
1.   Behandel de vloer voor met 

Weber Vloerprimer en volg de 
instructies op de verpakking.

2.  Maak zodra de primer (hand)
droog is (na ca. 2 uur) de 
mortel aan volgens de 
specificaties op de verpakking.  
 
De mortel is ongeveer 2 uur 
verwerkbaar, afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur. Breng 
de mortelspecie aan, verdicht 
deze en breng hem vervolgens 
op hoogte. 

3.  Schuur het oppervlak  
dicht met een schuurbord.  
Doe dit met een gelijkmatige en 
drukkende beweging.

4.  Controleer of de vloer 
waterpas ligt. Let erop de 
cementdekvloer minstens  
3 dagen niet te betreden.

Een gesmeerde zandcement dekvloer heeft water nodig 
om te verharden. Dek daarom het vloeroppervlak af met 
folie of benevel het met water. Zo voorkom je dat de vloer 
te snel droogt door tocht of zonnestraling.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een 
uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons 
WeberBeamix YouTube kanaal.
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Snel een perfecte ondervloer leggen? Dan kies je voor 

Weber Zandcement snel. Deze speciale mortel is bijzonder 

geschikt voor het leggen én repareren van ondervloeren. 

Door de speciale receptuur is de mortel sneller hard. 

Dus kun je eerder aan de slag met de afwerking van de vloer! 

Daarbij is de keuze oneindig. Weber Zandcement snel is de 

beste basis voor tegels, parket, laminaat of vloerbedekking.

Weber 
Zandcement snel
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Toepassing
•  Voor een snel af te werken ondervloer.
•  Ideaal voor het maken van  
cement dekvloeren van 30 à 50 mm.

•  Snel af te werken met laminaat, parket,  
tegels, etc. 

•  Tevens voor reparaties van (onder)vloeren.
•  Bij 5 cm laagdikte is de vloer na 24 uur beloop-  
en betegelbaar en na 4 dagen af te werken.  

Stap voor stap
1.   Verwijder alle loszittende  

en/of slecht hechtende delen 
en behandel de vloer voor 
met Weber Vloerprimer.

2.   Maak de mortel aan volgens 
de specificaties op de 
verpakking. Verwerk de mortel 
binnen 1,5 uur afhankelijk van 
de omgevingstemperatuur. 
Breng de mortelspecie tot de 
gewenste hoogte aan.

3.  Verdicht de mortel en druk 
deze gelijkmatig aan en zet 
het vlak met een rei.

4.   Schuur het oppervlak dicht 
met een schuurbord. Doe 
dit gelijkmatig drukkend met 
draaiende bewegingen.

4x zo snel af te werken 
als zandcement!

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een 
uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons 
WeberBeamix YouTube kanaal.
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Makkelijk en snel een kwalitatief goede zandcement vloer 

maken? Iedereen kan het met Weber Vloeibare ZandCement®. 

Dé perfecte zandcementvloer voor vloerverwarming, omdat 

het door het vloeibare karakter de vloerverwarming geheel 

omhult. Het perfecte bouwmateriaal voor het maken van 

binnenvloeren: stevig, duurzaam en gemakkelijk aan te 

brengen. Af te werken naar eigen smaak. 

Weber 
Vloeibare ZandCement®

weberscreed VZC
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Toepassing
•  De makkelijke en snelle variant 
op traditionele zandcement.

•  Voor het gieten van een 
zandcementdekvloer  
van 3 - 10 cm.    

Stap voor stap
1.   Behandel de vloer voor met 

Weber Vloerprimer en volg de 
instructies op de verpakking.

2.  Maak zodra de primer 
(hand)droog is (na ca. 2 
uur) de mortel aan volgens 
de specificaties op de 
verpakking. De mortel is 
ongeveer 30 à 45 minuten 
verwerkbaar, afhankelijk van 
de omgevingstemperatuur. 

3.  Meng niet meer mortel specie 
dan binnen 30 - 45 minuten 
verwerkt kan worden. Voer  
bij grote oppervlakken de klus 
met meerdere mensen uit en 
verdeel de taken (mengen, 
uitgieten en afwerken, het 
zgn. dobberen).

4.  Giet de zandcementvloer  
uit en controleer regelmatig 
of de gewenste hoogte 
bereikt is. 

5.  De vloer dient afgewerkt te 
worden met een drijfrei/ 
vloerentrekker. Dit dient 
kruislings te gebeuren. Door 
de gietdekvloer in beweging 
te brengen, wordt een goed 
en vlak resultaat bereikt.  
De vloer is na 1 à 2 dagen  
te belopen en kan na  
3 – 6 weken afgewerkt 
worden (indicatie droogtijd  
is 1 week per cm). 

Indien Weber Vloeibare ZandCement® in combinatie 
met vloerverwarming gebruikt wordt, zorg er dan 
voor dat er voldoende dekking (>25 mm) is op de 
vloerverwarmingsleidingen.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor 
een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk 
op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

1
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Slijtvast en super vlak: dat is de kracht van Weber Egalisatie 

zichtvloer. Met deze speciale vloeivloer ben je jaren verzekerd 

van een nette, schone en vlakke vloer. Het aanbrengen van 

deze vloer verloopt al net zo soepel. Logisch, want met ons 

duidelijke stappenplan en heldere uitleg helpen we je zo op 

weg! Simpel kiezen, simpel gieten.

Weber 
Egalisatie zichtvloer

weberlevel top
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Waarom?
•  Een betonlook vloer in een  
handomdraai.

•  Ook geschikt voor schuur-  
en garagevloeren.

•  Maakt je bestaande vloer super vlak.
•  Geeft je vloer een schone en frisse uitstraling.
•  In combinatie met Weber Vloercoat gemakkelijk schoon te maken.

Toepassing
•   Voor het snel maken van een 
vlakke eindvloer in laagdiktes 
van 4 tot 30 mm.

•  Na 4 uur beloopbaar en na  
24 tot 48 uur af te werken  
met Weber Vloercoat.    

Stap voor stap
1.   Behandel de vloer voor 

met Weber Vloerprimer en 
volg de instructies op de 
verpakking.

2.   Doseer de juiste hoeveel heid 
water in een kuip en meng de 
mortel met een boormachine 
en roerspindel ca. 2 minuten 
tot er een klontvrije specie 
ontstaat.

3.   Meng niet meer mortel specie 
dan binnen 20 minuten 
verwerkt kan worden. Voer bij 
grote oppervlakken de klus 
met meerdere mensen uit en 
verdeel de taken (mengen, 
uitgieten en egaliseren). 

4.  Giet de egalisatiemortel 
gelijkmatig uit en verdeel 
deze met een vloer spaan 
voor een vlak resultaat. 
De vloer is na ca. 4 uur 
beloopbaar en na 1 à 2 dagen 
af te werken met Weber 
Vloercoat.

5.  Werk de Weber Egalisatie 
zichtvloer af met Weber 
Vloercoat (zie p. 74).

Het is belangrijk dat de vloer gelijkmatig uithardt. Houd tijdens de verwerking en uitharding 
van Weber Egalisatie zichtvloer ramen en deuren gesloten. Zo voorkom je dat tocht 
het uithardingsproces verstoort. Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren.

Begin in de verste hoek en werk naar de uitgang toe. Werk de specie af behulp  
van de Weber Vloerspaan voor een perfect vlak resultaat.

Gebruik nooit materiaal van verschillende productiedata op hetzelfde vloeroppervlak.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg,  
of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.
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Plezier hebben én houden van je betonlook vloer? Investeer 

dan nog even tijd in het aanbrengen van Weber Vloercoat. 

Daarmee leg je snel en eenvoudig een beschermend laagje 

over je vloer. Dat biedt optimale bescherming tegen vuil, 

vlekken en stof. Zo behoud je ook op langere termijn de 

natuurlijke uitstraling van je vloer. En wel zo handig: even met 

de vloerwisser erover en alles is weer brandschoon!

Weber 
Vloercoat
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Waarom?
•  Coating voor Weber Egalisatie  zichtvloer. 
•  Beschermt je vloer tegen het indringen  
van vuil.

• Geen stoffende vloer.
• Vloer blijft lang mooi. 
•  Natuurlijke uitstraling van het vloeroppervlak blijft behouden. 

Stap voor stap
1.   De Weber Egalisatie 

zichtvloer moet voldoende 
droog zijn alvorens Weber 
Vloercoat kan worden 
aangebracht. Tussen 
het egaliseren en het 
aanbrengen van de coating 
dient minimaal 24 tot 48 
uur te zitten (afhankelijk van 
laagdikte en temperatuur). 
Voordat Weber Vloercoat 
wordt aangebracht, dient het 
vloeroppervlak bezemschoon 
te zijn. Vrij van vet, olie stof en 
andere losse delen. 

2.    Na goed schudden is Weber 
Vloercoat klaar voor gebruik. 
Giet de coating over in een 
schoon verfbakje. Verdeel de 
coating gelijkmatig met een 
kortharige (6-8 mm)  

 
vachtroller of blokkwast over 
het oppervlak. Zorg ervoor 
dat er voldoende coating in 
de ondergrond kan trekken, 
maar voorkom plassen door 
de coating gelijkmatig over  
de vloer te verdelen.

3.   Weber Vloercoat dient in 
minimaal 2 lagen te worden 
aangebracht. De eerste laag 
moet droog zijn (min 30-45 
minuten afhankelijk van de 
drogingscondities) voordat de 
daaropvolgende laag wordt 
aangebracht.

4.   Na de laatste laag Weber 
Vloercoat dien je minimaal  
4 uur te wachten voordat  
je de vloer weer in gebruik 
gaat nemen. 

Om de uitstraling van de vloer te behouden wordt geadviseerd de vloer periodiek te 
behandelen met Weber Vloercoat. Meerdere lagen zorgen voor meer bescherming. 
Stoelpoten, meubilair etc. dienen voorzien te zijn van deugdelijke beschermdoppen. 

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg,  
of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

1

2

3

4
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Parket, laminaat of tegels leggen lijkt een hele kunst. Maar als 

de basis klopt, gaat de rest vanzelf. Die basis is een perfect 

geëgaliseerde dekvloer. Daarvoor gebruik je Weber Egalisatie. 

Goed om te weten: deze speciale egalisatie is geschikt voor 

alle soorten ondervloeren, zoals beton, steen, cement, gips, 

tegelvoeren en zelfs voor vloeren met vloerverwarming.

Weber 
Egalisatie

weberlevel basic 
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Waarom?
•   Voor het goed leggen van 
parket, laminaat en linoleum is 
een vlakke ondergrond vereist. 

Toepassing
•    Voor het snel egaliseren in 

laagdiktes van 1 tot 30 mm van: 
- bestaande tegelvloeren 
-  betonnen, steen- en   

cementachtige ondergronden
   - gipsgebonden ondergronden 
   -  bestaande vloeren waarin 

vloer verwarming is opgenomen
•     Na 4 uur beloopbaar en na  

24 uur af te werken.  

Stap voor stap
1.   Behandel de vloer voor met 

Weber Vloerprimer en volg de 
instructies op de verpakking.

2.    Doseer de juiste hoeveelheid 
water in een kuip en meng de 
mortel met een boormachine 
en roerspindel ca. 2 minuten tot  
er een klontvrije specie ontstaat.

3.   Meng niet meer mortelspecie 
dan binnen 20 minuten  

 
verwerkt kan worden. Voer bij 
grote oppervlakken de klus 
met meerdere mensen uit en 
verdeel de taken (mengen, 
uitgieten en egaliseren). 

4.   Giet de egalisatiemortel 
gelijkmatig uit en verdeel deze 
met de Weber Vloerspaan 
voor een vlak resultaat.

5.    Houd tijdens de verwerking en 
uitharding ramen en deuren 
gesloten. Na het aantrekken 
van de mortel de ruimte 
ventileren. Afhankelijk van 
temperatuur, laagdikte en 
drogingscondities is de vloer 
na ca. 4 uur beloopbaar en na  
1 à 3 weken af te werken  
met laminaat, parket etc. 
Verlijmen van vloertegels  
met de producten van Weber 
is mogelijk na 24 uur.  

Breng Weber Egalisatie niet aan op verwarmde ondergronden. Schakel 
eventuele vloerverwarming tijdelijk uit. Na afwerking met vloerbekleding kan de 
vloerverwarming weer aangezet worden.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg,  
of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

 B
ea

mix   Technologie 
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Hoe tover je een slechte ondergrond om in een goede basis 

voor een strakke afwerking? Met Vezelversterkte egalisatie 

van Weber. Deze ‘dokter’ in ons vloer-assortiment maakt  

elke slechte vloer weer vlak en sterk. Ideaal voor de renovatie 

van slechte ondergronden.

Weber 
Vezelversterkte egalisatie

weberlevel fiber 
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Waarom?
•   Maakt slechte ondergronden weer 
vlak en sterk.

•  Ideaal op houten (verdiepings) 
vloeren.

•  Vezelversterkt, ideaal voor  
het renoveren van vloeren.

•  Zelfnivellerend, van 5 tot 50 mm. 

Toepassing
•  Voor het egaliseren/gieten  
van vloeren van 5 tot 50 mm.

•    Af te werken met tegels, 
laminaat, parket en overige 
vloerbekleding.   

Stap voor stap
1.    Behandel de vloer voor met 

Weber Vloerprimer en volg de 
instructies op de verpakking.

2.  Doseer de juiste hoeveelheid 
water in een kuip en meng de 
mortel met een boormachine 
en roerspindel ca. 2 minuten 
tot er een klontvrije specie 
ontstaat.

3.   Meng niet meer mortelspecie 
dan binnen 20 minuten 
verwerkt kan worden. Voer bij 
grote oppervlakken de klus  

    met meerdere mensen uit en 
verdeel de taken (mengen, 
uitgieten en egaliseren). 

4.   Giet de egalisatiemortel 
gelijkmatig uit en verdeel deze 
met de Weber Vloerspaan 
voor een optimaal resultaat. 

5.   Houd tijdens de verwerking en 
uitharding ramen en deuren 
gesloten. Na het aantrekken 
van de mortel de ruimte 
ventileren. Afhankelijk van 
temperatuur, laagdikte en 
drogingscondities is de vloer 
na ca. 4 uur beloopbaar en na  
1 tot 3 weken af te werken 
met alle vloerbekledingen. 
Verlijmen van vloertegels met 
de tegelproducten van Weber 
is mogelijk na 1 à 2 dagen.

Voeg niet teveel water toe. Dit leidt tot mindere prestaties van het product en kan 
ervoor zorgen dat de kunststof vezels naar boven drijven. 

Voorkom lekkages! Schroef daarom bij houten vloeren alle lossen delen vast en dicht 
alle kieren. Normaal is een laagdikte van 15 mm aanbevolen. Houten vloeren zijn 
doorgaans verend. Daarom mag je pas 24 uur na verwerking de vloer weer betreden.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg,  
of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.
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Kant-en-klare hechtprimer met groot 

hechtvermogen voor zuigende, poreuze 

ondergronden of niet-zuigende ondergronden.

Toepassing
•    Ondergrondvoorbereiding voor het verbeteren van de hechting van 
vloermortels op ieder type ondergrond zoals: zandcementdekvloeren, 
(lichtgewicht)beton, steenachtige ondergronden, betonplaat, gevlinderd 
beton en keramische tegels.

Stap voor stap
1.     Breng de primer volzat aan met een  

zachte handveger of bezem.
2.    Laat de primer drogen tot er verfilming  

optreedt.

Weber 
Vloerspaan 

Weber Vloerprimer

1

De Weber Vloerspaan is voor éénmalig gebruik. Voor het verwerken van: 
• Weber Egalisatie zichtvloer 
• Weber Egalisatie 
• Weber Vezelversterkte egalisatie

De Vloerspaan bevordert de vloei van de egalisatie  
en geeft een perfect glad resultaat.   
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Een primer zorgt voor een betere hechting en voorkomt luchtbelletjes in de nieuwe 
mortellaag. Daarnaast zorg een primer ervoor dat de ondergrond geen water 
opzuigt. Daardoor vloeit de egalisatie beter uit.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg,  
of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

Verbruik egalisatiemortels
Weber Egalisatie 

(aanbevolen laagdikte 3 - 4 mm)
Weber Egalisatie zichtvloer

 (aanbevolen laagdikte 6 - 8 mm)
Weber Vezelversterkte 

egalisatie
Laagdikte Verbruik/m2 Aantal m2 

per zak*
Verbruik/m2 Aantal m2 

per zak*
Verbruik/m2 Aantal m2 

per zak*

2 mm 3,4 kg 5,9 m2 nvt nvt nvt nvt

4 mm 6,8 kg 2,9 m2 6,8 kg 2,9 m2 nvt nvt

5 mm 8,5 kg 2,4 m2 8,5 kg 2,4 m2 8,5 kg 2,4 m2

10 mm 17 kg 1,2 m2 17 kg 1,2 m2 17 kg 1,2 m2

15 mm 25,5 kg 0,8 m2 25,5 kg 0,8 m2 25,5 kg 0,8 m2

20 mm 34 kg 0,6 m2 34 kg 0,6 m2 34 kg 0,6 m2

30 mm 51 kg 0,4 m2 51 kg 0,4 m2 51 kg 0,4 m2

50 mm nvt nvt nvt nvt 85 kg 0,25 m2

* zak 20 kg

Zandcement
Gieten Smeren

Ondergrond Primer 
noodzakelijk

Weber 
Vloeibare

Zandcement

Weber 
Zandcement 
Super Sterk 

eco

Zandcement 
Snel

Binnen:

cement, anhydriet, alpha, gips, beton ja ja ja ja

natuursteen en keramische ondergronden ja ja - -

polystyreen, glas- en steenwol incl. folie - ja - -

folie, zwaluwstaartplaat - ja ja -

op bestaande vloeren  met vloerverwarming ja ja ja ja

in combinatie met een vloerverwarmingssysteem ja ja ja ja

Buiten:

op cementgebonden ondergronden ja - ja -



De tuin is een belangrijk verlengstuk van de 

woonruimte. We relaxen steeds vaker en 

langer in onze tuin. Logisch dat je veel zorg 

en aandacht besteedt aan de inrichting en 

het onderhoud van de tuin. Maar het is nog 

leuker als je veel tijd overhoudt om van je 

tuin te genieten. Met het Weber Beamix 

tuinteam maak je in een handomdraai een 

paradijs. Iedereen kan succesvol aan de slag 

met het complete en betaalbare doe-het-

zelfassortiment voor de tuin. Daarmee boek 

je gemakkelijk en snel een prachtig resultaat 

waar je jarenlang van kunt genieten. Want 

ook bij tuinklussen staat Weber Beamix 

garant voor duurzame kwaliteit. 

Weber Beamix ook 
voor tuinklussen!
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Weber Beamix 
Dansand
Voor het vermijden 
van onkruid tussen 
je bestrating. 
Zorgt voor een 
zachte voeg.
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Weber Beamix 
Dansand Hard
Voor het vermijden 
van onkruid tussen 
je bestrating. 
Zorgt voor een 
harde strakke voeg.

Weber Beamix 
NoMix beton 
Supersnel palen 
vastzetten. Bekijk 
pagina 10 voor 
meer informatie.

Weber Beamix 
Steenfix 
Voor eenvoudige 
toepassingen 
van natuursteen 
in je tuin.

Weber Beamix 
Decoratieve 
buitenstuc 
Tuinmuur maken 
of verfraaien.
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Je wilt een onderhoudsvriendelijke én onkruidvrije tuin? 

Dan heeft Weber Beamix het antwoord: Dansand! Dit unieke 

voegzand voor nieuwe betonnen bestrating zorgt voor een 

dichte voeg en een speciaal milieu, waardoor onkruid tussen 

de bestrating geen enkele kans meer maakt.

Weber Beamix 
Dansand

Bijzonder voegzand voorkomt onkruid

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een 
uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op 
ons WeberBeamix YouTube kanaal.
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Toepassing
Alleen geschikt voor nieuw aan 
te leggen betonnen (sier)bestrating

De voordelen op een rij
•  Zorgt ervoor dat onkruid niet  
kan ontkiemen.

•  Maakt aanvullende onkruidbestrijding overbodig.
•  Is snel en gemakkelijk te verwerken.
•  Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg.
•  Is milieuvriendelijk en veilig.

Stap voor stap
Bij nieuwe bestrating:
1.  Bestrooi het oppervlak met Weber Beamix Dansand. 
2.   Veeg het Dansand in de voegen. 
3.  Tril de bestrating aan.
4.  Controleer of de voegen voldoende zijn verdicht. Een 

plamuurmes mag slechts enkele millimeters in de voeg 
kunnen worden gedrukt. Herhaal het proces indien nodig.

1

2

3

4

Na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals 
bestrooien en invegen. 

Verbruikstabel
Steenformaat lxbxh Voegbreedte

D 2 3 4 5

150 x 150 x 30 mm 1,4 kg/m2 2,1 kg/m2 2,8 kg/m2 3,5 kg/m2

200 x 150 x 50 mm 2,1 kg/m2 3,1 kg/m2 4,2 kg/m2 5,2 kg/m2

210 x 100 x 50 mm (waalformaat) 2,6 kg/m2 3,9 kg/m2 5,2 kg/m2 6,5 kg/m2

140 x 140 x 70 mm (cobblestone) 3,5 kg/m2 5,2 kg/m2 7,0 kg/m2 8,7 kg/m2
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Vergeet de uren die u hebt doorgebracht met onkruidver-

delgers op uw terras of oprit. Met onze Dansand Hard 

oplossing, die een harde voeg geeft door een mengsel van 

zand-cement-polymeren, voorkom je dat onkruid en insecten 

zich door de voegen tussen de bestrating verspreiden. 

Weber Beamix Dansand Hard is zeer duurzaam. Zelfs na jaren 

is de voeg nog hard en het onderhoud is zeer eenvoudig.

Verbruik: 2 kg per m2 bij een voegbreedte van 2 mm.

Weber Beamix 
Dansand Hard 

Onkruidvrij voegcement

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructie-
film of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

Breng de bestrating aan op een duurzame grindlaag en een 
egalisatie laag met een goede afwerking. Breng Weber Beamix 
Dansand Hard eerst op een proefoppervlak aan.
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Toepassing
Ideaal voor het voorkomen van onkruidgroei 
tussen de bestaande en nieuwe bestrating.

De voordelen op een rij
•  Geeft een sterke, harde, elastische voeg.
•  Maakt aanvullende onkruidbestrijding 
overbodig.

•  Geschikt voor beton en natuursteen.
•  Weersbestendig en milieuvriendelijk.

Voorbereiding bij renovatie van 
bestaande bestrating:
1.  Krab het oude voegzand volledig over de 

volle dikte van de steen tussen de stenen uit.
2.  Spuit de voegen schoon met een 

hogedrukreiniger. Zorg er bij gebruik 
van een hogedrukreiniger voor dat het 
bestratingsoppervlak of de ondergrond 
niet beschadigd raakt. Gebruik een zo 
laag mogelijke druk.

3.  Maak het oppervlak en de randen 
van de bestrating zorgvuldig schoon 
met water of zeepsop en verwijder 
schoonmaakresten.

4.  Laat de bestrating drogen tot in de 
voegen. Volg hierna de werkwijze zoals 
aangegeven bij ‘Verwerken - Nieuwe 
bestrating’.

Verwerking bij nieuwe bestrating: 
1.  Als de bestrating tot in de voegen 

droog is, veeg dan het voegcement in 
de lengterichting en diagonaal in de 
voegen.

2.  Gebruik een trilplaat nadat het 
voegcement in de voegen is geveegd. 
De bestrating moet minimaal 2x worden 
getrild. Controleer de verdichting van 
de voegen met behulp van een spatel. 
Deze mag slechts een paar mm naar 
beneden gedrukt kunnen worden. Vul de 
voegen indien nodig verder op.

3.  Verwijder overtollig voegcement met 
een zachte bezem van de bestrating.

4.  Benevel de voegen (een gieter is 
hiervoor niet geschikt). Herhaal dit na 
15 minuten voor het beste resultaat. 
De voeg moet over de volle diepte 
vochtig zijn, d.w.z. tot aan de onderkant 
van de steen. Controleer dit door wat 
voegcement los te krabben.

Let Op! Verwerk Weber Beamix Dansand Hard bij een temperatuur van boven 90C. 
Gebruik het voegcement niet in bestrating grenzend aan bestaand metselwerk. 
Gebruik in plaats daarvan gewoon voegzand. Het gevaar van uitbloei en 
expansieschade aan het bestaande metselwerk is aanwezig.

Nabehandelen
De voegen zijn bij droog weer en een temperatuur van 20 graden na +/- 24 uur 
voldoende uitgehard. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de uithardtijd 
langer of korter zijn. Verwijder een evt. cementwaas op het tegeloppervlak na 2 dagen 
met een harde bezem en wat zeepsop. Onderhoud: de voegen mogen geen resten 
van teelaarde, grond of ander vuil bevatten. Beschadigde voegen kunnen eenvoudig 
worden gerepareerd met nieuw voegmateriaal. Verwijder in dat geval echter eerst 
alle loszittende voegdeeltjes.
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Perfecte, dunne voeg voor natuursteen. Natuursteen heeft een 

prachtige uitstraling, vooral als dit materiaal met een dunne 

voeg wordt verlijmd. Want juist de dunne voeg waarborgt 

de natuurlijke uitstraling van dit duurzame materiaal. 

Met Weber Beamix Steenfix kunt u natuursteen naar eigen 

inzicht zelf gemakkelijk verwerken in uw tuin. Niet alleen als 

bestrating, maar bijvoorbeeld ook voor het maken van 

plantenbakken, sierputten, tuinmuren of een vijverombouw.

Weber Beamix 
Steenfix

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een 
uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op 
ons WeberBeamix YouTube kanaal.
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Toepassing
•  Ideaal voor het lijmen/metselen van  
o.a. (natuur)stenen (planten)bakken,  
vijverombouw, (sier)putten en tuinmuren 

met een dunne voeg (2-6 mm)
•  Geschikt voor zuigende en niet zuigende stenen
•  Geschikt voor ongelijke natuurstenen (maximale afwijking 5 mm)

De voordelen op een rij
• Is gemakkelijk te verwerken
•  Wordt verlijmd met een zeer dunne voeg zodat de natuurlijke 
uitstraling gewaarborgd blijft

• Lijmt uw (natuur)stenencreatie muurvast
• Hoeft niet afgevoegd te worden

Stap voor stap
1.  Stel indien gewenst profielen.
2.  Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de 

verpakking.
3  Breng de specie dun aan met een lijmkam of troffel (dikte  

vanaf 2mm). Bij een ongelijke of zuigende steen de voeg iets 
dikker maken.

4  Vlij de steen in de specie. Zorg ervoor dat de voegen rond de 
steen volledig gevuld zijn.

5  Krab na het aantrekken van de specie de voegen 1 tot 1,5 cm  
uit voor een nog natuurlijkere uitstraling.

6  Verwijder de losse delen met een veger.

Ter bescherming van uw 
terras is het verstandig om 
deze af te dekken.

Verbruikstabel
Steenformaat Voegdikte ± Verbruik kg/m2

Dikformaat (210x100x65) 5 mm ± 18

Dikformaat (210x100x65) 2-3 mm ± 8

Natuursteen blokformaat (200x150x150) 5 mm ± 16

Natuursteen blokformaat (200x150x150) 2-3 mm ± 6

2

4

5

6
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Legio mogelijkheden voor fraaie tuinmuren en andere 

sierelementen. Daarin schuilt het succes van Weber Beamix 

Decoratieve buitenstuc. Met deze decoratieve tuinmortel 

verfraai en decoreer je gemakkelijk jouw tuinmuren. Met het 

heldere stappenplan kun je naar eigen smaak jouw tuinmuur 

strak afwerken door te stuken of een rustieke uitstraling geven 

door te cementeren (het aanbrengen van de mortel met een 

veger of borstel, zodat de steenstructuur zichtbaar blijft).

Weber Beamix 
Decoratieve buitenstuc 

Speciale mortel verfraait tuinmuren

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een 
uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op 
ons WeberBeamix YouTube kanaal.
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Toepassing
•  Aanbrengen van een stuklaag (voor  
bijvoorbeeld een Mediterrane uitstraling) 

•  Cementeren

Stap voor stap Cementeren
1.   Behandel de muur minimaal twee uur 

voor aanvang van het cementeren voor 
met Weber Beamix Universele primer  
(zie p. 97). (verhouding 1:1).

2.  Maak het product aan volgens de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking. 

3.  Breng de specie met een blokkwast of 
handveger dekkend aan op de muur. 

4.  Grove korrels kunnen eventueel 
verwijderd worden met een zachte 
handveger. Dit kan nadat de specie is 
aangetrokken, je kunt de specie dan niet 
meer zichtbaar indrukken.

Stap voor stap Stuken
1.  Behandel sterk zuigende onder gronden 

voor met Weber Beamix Universele 
primer (zie p. 97) (verhouding 1:5). 

2.  Maak het product aan volgens de 
gebruiksaan wijzing op de verpakking. 

3.  Breng de specie met een minimale 
laagdikte van 1 cm aan met een spaan  
op de muur. 

4.  Afhankelijk van het gewenste eindresultaat 
zijn er twee manieren om af te werken:  
a.  Grof en onregelmatig met een spaan 

aanbrengen (Toscaans effect).
   b.  Glad afwerken met een schuurbord.

2

4

1

3

2

4a

4b

1

3

Na 8 weken is het mogelijk de
muur te verven. Je hebt hier een
‘muurverf voor buiten’ voor nodig.

Verbruikstabel
cementeren stuken

Verbruik per zak (25kg) 3,5 m2 1,5 m2

Verbruik per m2 6,25 kg 16,5 kg



Met Weber Beamix klaar je elke 

klus. Logisch, want we hebben 

een uitgebreid assortiment, 

dat varieert van speciale 

middelen en materialen tot 

echte allrounders. Wat je 

ook wilt maken: goede spullen 

zijn de basis. 

Dat geldt beslist ook voor ‘simpele’ 

grondstoffen als cement, zilverzand 

en primer. Dankzij de gedegen kwaliteit 

kun je zelf goed klussen. En met onze 

gratis instructies helpen we je snel en 

vakkundig op weg. Makkelijk te doen!

Diversen
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Weber Beamix Alles in 1 mortel is een kant-en-klare mortel 

geschikt voor het metselen van zuigende en niet-zuigende 

stenen, het metselen van glazen bouwstenen, het voegen van 

metselwerk, stucen, het leggen van een zandcementdekvloer 

en het leggen van vloertegels. 

Deze gemakkelijk te verwerken mortel is verpakt in een 

handige hersluitbare 10 kilo emmer waardoor de mortel vrij 

van vocht blijft en langdurig houdbaar is.

Toepassing
•  Metselen van zuigende en niet-zuigende 
stenen 

• Metselen van glazen bouwstenen 
• Voegen van metselwerk 
• Stucen
• Leggen van een zandcementdekvloer
• Leggen en zetten van tegels

In de handige afsluitbare emmer kun je dit product goed 
bewaren en is het zeer geschikt voor de kleinere klusjes 
in en om het huis.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide 
instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix 
YouTube kanaal.

Weber Beamix 
Alles in 1 mortel 
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Heb je extra fijne mortel nodig? Voeg dan 

Weber Beamix Zilverzand toe aan je cement. 

Zo zorg je voor extra hechting van het cement. 

Vooral bij het leggen van (dek)vloeren is dat 

extra belangrijk.

Toepassing
•  Voor het aanmaken van fijne mortel
• Gebruikt als bodembedekker voor volières

Door het gebruik van wit cement en het zeer lichte 
zilverzand krijg je een bijna witte mortel.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, 
of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

Weber Beamix 
Zilverzand
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Je moet kunnen bouwen op je bouwmaterialen. Kies daarom 

voor cement van Weber Beamix. Daarin zitten de beste 

grondstoffen in de juiste verhoudingen. Dat zorgt ervoor dat 

je bouwwerk goed en stevig in elkaar blijft zitten. Bovendien 

kun je door de doordachte samenstelling het cement snel, 

gemakkelijk en gebruiksvriendelijk verwerken. Juist dat maakt 

klussen tot een feest!

Toepassing
•  Cement voor het maken van allerhande 
soorten grijze mortels. 

•  Wit Cement voor een gebroken witte 
mortel, bijv. voor het leggen en voegen  
van wit marmeren tegels.

Besteed je liever weinig tijd aan het afwegen en mengen 
van de mortel? Kies dan voor de kant-en-klare 
Weber Beamix metsel- en voegmortels!

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide 
instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix 
YouTube kanaal.

Weber Beamix 
Cement / Wit Cement
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Weber Beamix Universele primer kan afhankelijk van de 

ondergrond worden verdund met water. 

Bij een mengverhouding van één deel primer op drie delen 

water doe je met de Universele primer gemiddeld 25 m2.

Toepassing
•  Primer voor wand, vloer en plafond
• Te gebruiken als hechtlaag

Bij ruwe of zeer oude vloeren  (renovatie) is 
het aanbevolen een bezem te gebruiken.

Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, 
of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

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

Volg ons op:

@WeberBeamix

WeberBeamix

WeberBeamix

Weber Beamix 
Helpdesk 

+31 (0)40 259 79 00 

helpdesk@weberbeamix.nl 


