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weberfloor 4945  

• Geeft extra sterkte aan de renovatievloer of zwevende gietdekvloer.
• Versterkt gietvloeren op houten ondergronden. 
• Voorkomt schade bij eventuele scheurvorming.

 
Glasvezelwapeningsnet dat bestand is tegen alkalische invloeden ter versterking van hechtende of zwevende vloersystemen. 

Toepassing 

weberfloor 4945 toepassen in combinatie met weberfloor vezelversterkte gietvloermortels (weberfloor 4310, weberfloor 4350 
fibers, weberfloor 4365), waarbij de vloer wordt uitgevoerd als zwevende dekvloer of als renovatievloer. weberfloor 4945 toepas-
sen bij houten ondergronden 

Leveringsvorm 

Rol à 1 meter breed x 50 meter lang. 

Product eigenschappen 

• Geeft extra sterkte aan de renovatievloer of zwevende gietdekvloer.
• Versterkt gietvloeren op houten ondergronden.
• Voorkomt schade bij eventuele scheurvorming.      

Kleur 

Blauw     

Gereedschap 

Schaar, mes, nietappraat (indien op hout toegepast), tape.     

Verbruik 

• Ca. 1,05m² per m² vloeroppervlak met overlap.
• Ca. 47,5m² per rol van 50m1.    

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Er dient gelet te worden of het een hechtende of zwevende toepassing betreft. Met betrekking tot de voorbehandeling van de 
ondergrond verwijzen wij naar het productinformatieblad van de te gebruiken gietvloermortel.
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Verwerken
weberfloor 4945 dient 10 cm vrij van de wand te worden gelegd met een onderlinge baanoverlap van minimaal 10 cm. Gebruik 
hiervoor de lijnen die op weerzijden van het glasvezelwapeningsnet zijn gezet.  
weberfloor 4945 kan met behulp van een scherp mes of schaar op maat worden gesneden of geknitp. 
Let bij het uitrollen en leggen van het glasvezelwapeningsnet dat de “bolling” van het net naar boven wordt gelegd. Dit voorkomt 
problemen tijdens het aanbrengen van de mortel. Indien nodig, hier en daar op de hoeken eventueel vastzetten met tape. Indien 
het glasvezelwapeningsnet op een houten ondergrond wordt aangebracht kan het net plaatselijk worden vast gezet met behulp 
van een nietapparaat om opdrijven te voorkomen (ca. 1 bevestigingspunt/m²).

    

Technische informatie   
Het wapeningsnet is alkalibestand, vrij van weekmakers en heeft een gefixeerde maaswijdte.
Rolbreedte: 1 meter
Maaswijdte-afmeting: 8 x 8 mm
Gewicht van het geweven net: ca. 225 gr per m²                     

Houdbaarheid 

Product onbeperkt houdbaar. 

Let op 

Voor de laagdikte met betrekking tot de uitvoering, verwijzen wij naar het productinformatieblad van de weberfloor 4310, we-
berfloor 4350 Fibers en weberfloor 4365.    

weberfloor 4945  


