Conceptbenadering van vloeren
Weber Beamix ziet de vloer niet als een losstaand bouwdeel,
maar als integraal onderdeel van het totale bouwproject. En
omdat ieder type bouwproject weer anders is, heeft Weber
Beamix daar ook speciale cementgebonden gietvloersystemen
voor ontwikkeld. Telkens zorgvuldig afgestemd op de specifieke
eisen van het type project. Weber Beamix onderscheidt
vloersystemen voor:
• Hallen, Loodsen & Productieruimten
• Parkeergarages
• Shops & Superstores
• Utiliteitsbouw & Appartementen
Wilt u weten wat wij voor uw vloerproject kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Afhankelijk van het
project, de wensen, eisen en specificaties maakt Weber Beamix
een projectadvies op maat.
Robert Spek		
(Midden en Noord Nederland):		
+31(0)6 33 31 43 95
Paul Bonte 		
(Zuid-West Nederland):

		

+31(0)6 10 26 62 02
Mohammed Chehtite
(Zuid-Oost Nederland): 		
+31(0)6 13 89 39 83

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven
Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
info@weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
Helpdesk@weberbeamix.nl

weberfloor
Alle cementgebonden gietvloerproducten in één overzicht

Productoverzicht
Cementgebonden gietvloeren
weberfloor

Productcategorie

Hallen, Loodsen en Productieruimten

Parkeergarages

Shops & Superstores

Utiliteitsbouw & Appartementen

Productnaam

Omschrijving

Laagdikte Indicatie
droogtijd voor
afwerking*

Certificering Verbruik
volgens
NEN-EN 13813

Verpakking / Levering

Weber Vloeibare zandcement

Cementgebonden gietvloermortel.

30 - 100 mm

3 - 6 weken

CT-C16-F4

1,9 kg m²/mm

Zakgoed / Silo / Pomptruck / Compound

weberfloor 4350

Cementgebonden gietvloermortel zonder vezels voor hechtende toepassingen.

10 - 50 mm

1 - 3 weken

CT-C20-F5

1,7 kg m²/mm

Silo / Pomptruck

Topper!

weberfloor 4350 Fibers

Cementgebonden vezelversterkte gietvloermortel voor renovaties, hechtende toepassingen en zwevende dekvloeren.

10 - 50 mm

1 - 3 weken

CT-C20-F5

1,7 kg m²/mm

Zakgoed / Bigbag / Silo / Pomptruck

Sneldrogend!

weberfloor 4365

Sneldrogende cementgebonden vezelversterkte gietvloermortel voor renovaties en zwevende dekvloeren.

20 - 50 mm

1 - 7 dagen

CT-C25-F7

1,7 kg m²/mm

Zakgoed / Silo / Pomptruck

Basic!

weberfloor 4140

Basis cementgebonden egalisatiemortel.

1 - 30 mm

1 - 3 weken

CT-C20-F4

1,7 kg m²/mm

Zakgoed / Bigbag / Silo / Pomptruck

Topper!

weberfloor 4150

Allround cementgebonden egalisatiemortel.

1 - 30 mm

1 - 3 weken

CT-C25-F5

1,7 kg m²/mm

Zakgoed / Silo / Pomptruck

Sneldrogend!

weberfloor 4160

Sneldrogende cementgebonden egalisatiemortel.

1 - 30 mm

1 - 7 dagen

CT-C30-F7

1,7 kg m²/mm

Zakgoed / Silo / Pomptruck

weberfloor 4310

Vezelversterkte cementgebonden renovatiemortel, zowel hechtend, op folie als op akoestische isolatie toepasbaar.

2 - 50 mm

1 - 3 weken

CT-C20-F7

1,7 kg m²/mm

Zakgoed / Silo / Pomptruck

weberfloor 4602

Vezelversterkte uitvul-/basislaag voor industriële eindafwerkingen die zwaar worden belast of als eindafwerking in
lichte industriële toepassingen.

5 - 30 mm

8 - 12 uur

CT-C25-F7-AR 1

1,7 kg m²/mm

Zakgoed / Silo / Pomptruck

Nieuw, hoge sterkte!

weberfloor 4605

Industriële gietvloermortel met hoge sterkte. Te gebruiken als industiële dekvloer en toplaag of als uitvul-/basislaag voor
weberfloor 4610.

30 - 100 mm

3 - 7 dagen belastbaar

CT-C50-F7-AR 0,5

1,7 kg m²/mm

Zakgoed / Silo / Pomptruck

Industriële Topper!

weberfloor 4610

Industriële eindafwerking met een zéér hoge slijtvastheid en vlakheid.

4 - 15 mm

Toplaag (24 - 72 uur)

CT-C35-F10-AR 0,5

1,7 kg m²/mm

Zakgoed / Bigbag / Silo / Pomptruck

weberfloor 4630

Industriële eindafwerking voor buitentoepassingen en voor zware industriële toepassingen met hoge krasbelasting.

5 - 15 mm

Toplaag (24 - 72 uur)

CT-C30-F10-AR 0,5

1,9 kg m²/mm

Zakgoed / Silo / Pomptruck

weberfloor 4655

Sneldrogende industriële egalisatiemortel als basis voor epoxy- of andersoortige kunststof vloerafwerkingen.

4 - 15 mm

24 - 48 uur

CT-C30-F7

1,7 kg m²/mm

Zakgoed / Silo / Pomptruck

weberfloor design

Sneldrogende decoratieve gietvloermortel met een hoge slijtvastheid. Te gebruiken in woonhuizen en appartementen.
Verkrijgbaar in zes kleuren.

4 - 10 mm

24 uur

CT-C30-F7-RWA10

1,5 kg m²/mm

Zakgoed

weberfloor 4716

Universeel geconcentreerd acrylaat hecht- en voorstrijkmiddel.

1 - 2 lagen

> 2- 5 uren

ca. 0,2 l/m² - 0,4 l/m²

20 ltr jerrycans - 1000 ltr container

Weber Vloerprimer kwartszand

Vloerprimer gevuld met kwartszand. Ideaal voor het voorbereiden van gladde en gesloten ondergronden, zoals oude
tegelvloeren.

1 laag

> 1 - 2 uren

ca. 100 - 125 gr/m²

10 kg emmer

weberfloor 4712

Transparante, 2-componenten epoxyhars, te gebruiken als hechtprimer en vochtscherm. Onderdeel van het
voorbehandelingssysteem voor weberfloor design.

1 - 2 lagen

> 12 - 24 uur

ca. 300 g/m² - 500 g/m²

10 kg - 30 kg blikken

weberfloor 4720

Impregneringsproduct ter verbetering van de oppervlaktekwaliteit voor cementgebonden vloeren en beton.

1 - 2 lagen

> 8 uren

ca. 150 - 300 g/m²

25 kg jerrycans

weberfloor protect kit

Zijdeglanzende 2-componenten PU verzegeling voor minerale vloeren, die vuilaanhechting vermindert en het onderhoud
vereenvoudigt.

3 lagen
systeem

> 2 - 3 uren

ca. 35 m²

7,5 ltr verpakking (primer en coating A+B)

weberfloor 4936

Vuurgedroogd kwartszand voor het instrooien van epoxy primers 0,1 - 0,5 mm.

weberfloor 4945

Glasvezelwapeningsnet. Geeft extra sterkte aan de renovatievloer of zwevende gietdekvloer. Versterkt gietvloeren op
houten ondergronden.

1,05 m² met overlap

1 rol van 50 m²

weberfloor 4955

Dunne (3 mm) akoestisch isolerende dB-mat om contactgeluid tegen te gaan. Akoestische geluidsisolatieverbetering
van 19dB met 25 mm gietdekvloer.

1 m¹ per 1 m²

1 rol van 30 m²

weberfloor acoustic

Dikke (15 mm) akoestisch isolerende dB-mat om contactgeluid tegen te gaan. Akoestische geluidsisolatieverbetering
van 29dB bij 30 mm gietdekvloer.

1 rol van 9,72m²

weberfloor 4965

Zelfklevende vloeistop 15 mm. Lengte 2 meter.

1 pak van 50 m¹ (25 stuks)

weberfloor 4966

Zelfklevende vloeistop 30 mm. Lengte 2 meter.

1 pak van 50 m¹ (25 stuks)

Gietdekvloermortels
Uniek!

Egalisatiemortels

Renovatiemortels
Industriële
egalisatiemortels

Betonlook vloeren
Nieuw!
Primer

Nieuw!

SR-B1,5

Afwerkingsnabehandelingsproducten
Nieuw!
Toebehoren

* Afhankelijk van type vloerafwerking, laagdikte en drogingscondities.
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