
 

 
Mer informasjon        Saint-Gobain Byggevarer AS 

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner     Sandstuveien 68, 0680 Oslo 
du andre steder på www.glava.no, blant annet i våre brosjyrer     Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo 
og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter     info@weber-norge.no 
denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.   

 

 

          Weber Designgulv 

    
                                           Forutsetninger 

Du får en ferdig gulvoverflate med store design- og fargemuligheter. Rask installasjon, lang 
holdbarhet og enkelt vedlikehold. Gulvet er noe helt utenom det vanlige. Weber Design & Industri 
gulv kan leveres i flere ulike fargenyanser. Gulvet med sine sjatteringer gir et dynamisk, nesten 
levende utseende.  

Forutsetninger for Weber Design & Industri gulv.  
Legging av Weber Designgulv & Industrigulv er en utfordring på mange måter. I den anledning har vi fokusert på en del 
punkter du som kunde må akseptere.  
 

1. 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 legge stedet og -
tidspunktet. Det vil si at dette er et gulv som lages ferdig på plassen. Fargenyanser i gulvet er en del av sjarmen 
med. Omgang av dette varierer fra gulv til gulv. Ingen gulv blir like, da du får et unikt gulv.  

2. Riss i Designgulvet er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan 
bevege seg. Dette vil nødvendigvis påvirke gulvet, og riss kan 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. 

3. Weber Designgulv påføres 2 strøk matt lakk. I vårt konsept benytter vi Weber 774 matt lakk.  

4. Merker etter lakkrulle kan forekomme. I noen tilfeller er det fremmedelementer som beveger seg i lufta. Dette 
kan påvirke det nylagte gulvet og lage merker i lakken. Dette har vi ingen kontroll over. Overflatestyrken på 
Weber Designgulv kan ikke sammenlignes med betong, da betong har en langt sterkere overflatestyrke i forhold 
til slitasje og ripefasthet.  

5. For å få et optimalt gulv benytter vi piggrulle, flatsparkel eller disse. Man får en jevnere overflate, og 
sparkelmassen fordeles jevnt. Dette kan i noen tilfeller føre til «merker» på det ferdige gulvet.  

6. Luft porer kan forekomme i overflaten som små “knappenålshull “. Små luft porer i overflaten kan derfor ikke 
sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, men som en naturlig del av herdeprosessen. 

7. Varme i undergulvet skal være avslått før designgulv legges. Trekk i rommet fra dører/vinduer, sollys, ujevn 
temperatur i underlaget osv, vil gi fargeforskjeller.  

8. Tildekking med Weber fiberduk - overlevering  
Punktene over gir ikke grunnlag for reklamasjon. 
  
Sertifisert Weber Gulventreprenør legger Weber Designgulv & Industrigulv etter Weber sine retningslinjer. Gulvet får en 
rett og jevn overflate ferdig lakket i henhold til toleransekrav PB i Norsk Standard.  
Før vi inngår avtale med kunde, må punktene over aksepteres, og vil derfor ikke danne grunnlag for reklamasjon.  
 
Sted/dato: ……………………………………………………………………………………………………  
Signatur: ……………………………………………………………………………………………………… 

http://www.glava.no/

