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Teknisk informasjon Weber Designgulv (rev. desember 2019)

Forutsetninger for Weber Designgulv
Weber Designgulv er “levende“ produkter, og må ikke sammenlignes med malte gulv eller herdeplastbelegg. Gulvets utseende 
er avhengig av både materialet som legges, fysiske forutsetninger ved leggestedet og -tidspunktet. Det vil si at dette er et 
gulv som lages ferdig på plassen.

Fargeforskjeller, skygger og mønstre kan forekomme i et mineralbasert naturprodukt, blant annet avhengig av bindemiddelet 
og fargestoffene i produktet, og gir gulvet et rustikt utseende.

Ved legging av Weber Designgulv må underlaget være foravrettet til gjeldende krav i NS-3420, tabell T1 – toleranseklasse PB, 
+/- 3 mm målt med 2 m rettholt med kile.

Underlaget forventes å være foravrettet med Weber fiberforsterket avrettingsmasse som et basesjikt utført i toleranseklasse 
PB. Flytende gulv skal forsterkes med stålarmeringsnett, min. 5 mm kamstål.

Weber Designgulv er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, 
som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.

På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres 
opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger 
og gulv kan bevege seg og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.

Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved 
gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.

Eksisterende bevegelsesfuger i undergulvet må være gjennomgående, og ikke dekkes over. Det bør skjæres rissanvisere i  
gulvet. Bevegelsesfuger og rissanvisere kan fylles igjen med fleksibel fugemasse eller montere fugeprofil.

Luftporer kan forekomme i overflaten som små “knappenålshull“. Ved temperaturforskjell mellom dekke og omgivelsesluft, 
kan luftbobler presses opp gjennom massen og forårsake små luftporer i overflaten. Høy temperatur i lufta sammenliknet 
med underlaget vil føre til at overflaten på massen stivner raskere enn det som ligger ned mot dekket, noe som gjør at luft 
som kan bevege seg gjennom massen etterlater spor i overflaten fordi denne da er for stiv til å flyte sammen. Dette kan skje 
uavhengig av om primingen av underlaget er god. Små luftporer i overflaten kan derfor ikke sees på som en utseendemessig 
feil ved gulvet, men som en naturlig del av herdeprosessen.

Det skal unngås direkte sollys og trekk, før, under- og de første dagene etter legging. Store glassfasader må tildekkes før  
legging.

Gulvvarme må alltid legges i ett basesjikt med min. 5mm overdeking elektrisk varmekabel eller 20mm overdekning vann-
båren varmerør før legging av Weber Designgulv. Gulvvarme skal være avslått ca. 3-4 dager før legging og ca. 1-2 uker etter 
legging.

Plan overflate avhenger som regel av sjikttykkelsen og toleransen på underlaget. Små toleransevariasjoner over forskjellige 
leggeseksjoner, i skjøten mellom to seksjoner på gulvet når en seksjon sparkles inntil en annen, og ved avgrensinger med 
lister og andre belegg kan ikke utelukkes.

Overflatebehandlingen vil vanligvis føre til i en forsterking av fargetetthet og – nyanser, og gjøre gulvet noe mørkere. I noen 
tilfeller kan det være fremmedelementer som beveger seg i lufta, som kan påvirke det nylagde gulvet og lage merker i over-
flatebehandlingen.

Weber anbefaler å bruke dørmatter og innbygde smussoppsamlingsoner både utenfor og innenfor entréer og gangstrøk.  
Om grov smuss kan samles opp allerede ved inngangspartier vil det redusere slitasje og skade på gulvet. Ripende sandkorn 
kan skade gulvet. Bruk beskyttende knotter under møbler, stolben og lignende for å beskytte gulvet mot riper og mørke 
merker. Bruk filtknotter, og ikke gummiknotter da gummi kan avgi merker i gulvet over tid. Unngå også bruk av hardplast  
knotter. Under kontorstolhjul skal det legges en beskyttende matte eller mykere materiale i hjulene. Vær oppmerksom på 
bruk av stiletthæler.

Riper og hakk kan oppstå dersom gulvet utsettes for store belastninger som skraping fra møbler eller fall av spisse/skarpe 
gjenstander.
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Mer Informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre 
steder på www.weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi 
anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å 
kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt. 

For å ivareta gulvets egenskaper og utseende kreves normal rengjøring og periodisk vedlikehold. Støvsug eller kost opp løst 
smuss, sand, grus og støv. Bruk nøytrale rengjøringsmidler etter behov. Gulvet skal ikke utsettes for mer fuktighet enn nød-
vendig. ”Våte” rengjøringsmetoder skal ikke benyttes.

Det må forventes at daglig bruk vil synes på gulvet over tid.

Væsker som juice, rødvin og olje etc. kan gi misfarging og flekker i gulvet hvis det får ligge og trekke ned i overflaten. Søling av 
væsker skal tørkes opp så fort som mulig.

Gulvet tåler full mekanisk belastning ca. 1-2 uker etter legging.

Weber Designgulv er et naturprodukt, det er derfor viktig å huske på at produktprøver kun representerer en liten del av  
gulvet. Et ferdig gulv kan fremstå med variasjoner i fargenøyaktighet, struktur, mønster og overflatefinish som en liten  
produktprøve eller mindre prøveflate ikke kan vise.

Det skal alltid monteres kantlist/ekspansjonsfuge som avstand langs vegger, rundt rørgjennomføringer, søyler, vertikale  
oppstikk og andre monteringsdetaljer, for eksempel metallbeslag slik som rulletrapper, heiser og elektriske uttak. Denne bør 
være min. 5 mm.

Murer- og malerarbeider må være avsluttet før legging. Andre tekniske arbeider som rør, ventilasjon og elektro skal også 
være avsluttet før legging.

Før evt. videre avsluttende arbeider skal gulvet tildekkes med diffusjonsåpen fiberduk og dekkepapp ved gangtrafikk, og med 
diffusjonsåpen fiberduk og finérplater. Unngå bruk av tett plasttildekning. Gulvet skal herde i min. 48 timer før tildekning.

Områdene som skal legges skal være helt avstengt for gangtraffik fra andre håndverksgrupper under klargjøring, legging og 
til etter gulvet er er tildekket.

Vær oppmerksom på ventilasjon og air condition forå unngå kondensering eller lekkasjer som kan føre til vann som drypper 
ned på gulvet under legging eller herding før overflatebehandlingen er påført. Fancoil i himling bør være avstengt.

Bruk av gassfyring eller avfukter skal unngås før-, under- og de første dagene etter legging.

Bestiller og bruker må være oppmerksomme på og akseptere at følgende informasjon kan påvirke gulvets sluttresultat og 
utseende.


