BouwWijzer

Makkelijk met Weber!

Tegelen en Repareren

Makkelijk met
de BouwWijzer!
Inhoud
Repareren

Tegelen

Zelf het toilet opnieuw betegelen of een tuinmuurtje
repareren? Het is makkelijk met Weber. 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)40 259 79 00 (lokaal tarief)/
helpdesk@weberbeamix.nl
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Slim bouwen doe je zelf met Beamix!
Keer de BouwWijzer om voor het Beamix assortiment
Weber is een merk van:

Volg ons op:

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

@WeberDHZ
WeberNL
WeberBeamix
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Tegelen makkelijk met Weber!

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?

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?

lijke producten, die de klus vriendelijker

Kies voor de beste materialen. Weber is

voor jou en het milieu maken. Zo hebben

wereldwijd nummer 1 op het gebied van

we een lichtgewicht tegellijm, een lijm

tegellijmen. Dankzij onze jarenlange ervaring speciaal voor het leggen van grote tegels
hebben wij innovatieve gebruiksvriende-

en een CO2 gereduceerde eco lijm.

weberbeamix-dhz.nl

4

5

Welke tegellijm heb ik nodig?

Basis tegellijm

Poederlijmen
Ondergrond

weber tile
basic

weber tile
flex eco

weber tile
light

weber tile
special

Beton/Zandcement
Cellenbeton/Gasbeton
Kalkzandsteen
Gipsblokken
Stucwerk
Tegel over tegel
Gipsplaten
Hout

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.

Groot formaat tegels vanaf
40 x 40 cm, alle ondergronden
Vloerverwarming

Pastalijmen (alleen voor de wand te gebruiken)
Ondergrond

weber paste easy
Tegels tot 25 x 25 cm

weber paste top
Tegels tot 35 x 35 cm

Beton
Cellenbeton/Gasbeton
Kalkzandsteen
Gipsblokken
Stucwerk
Tegel over tegel
Gipsplaten
= geschikt

= zeer geschikt

= uitmuntend

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.

weberbeamix-dhz.nl
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Flexibele eco tegellijm

ECO

-45% CO2

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 45% minder CO2
uitstoot is. Weber bouwt
aan de toekomst.

Al onze tegellijmen zijn
stofarm; er komt veel
minder stof vrij bij het
mengen.

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

weberbeamix-dhz.nl
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Lichtgewicht tegellijm

30% lichter

50% meer
liter

Zelf klussen is topsport. Maak
het jezelf makkelijk en kies
onze 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.
Heerlijk ontspannen in de badkamer!
Natte ruimte zoals de
badkamer? Kies weber
finish wd voor het
voegen, dit voegmiddel is
waterdicht. Daardoor
heb je minder kans op
vuil en schimmel.

Opmaken voor die grote spiegel, tot rust
komen in dat lekkere ligbad of weg dromen
onder de regendouche. Met mooi tegelwerk
maak je jouw ideale badkamer compleet.

weberbeamix-dhz.nl

10

11

Grootformaat tegels

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.
Variëren en combineren.
Vloerverwarming wordt
steeds populairder in
Nederland. De woonruimte
wordt gelijkmatig verwarmd
en je kunt besparen op de
energierekening. Deze
speciale tegellijm voor
groot formaat tegels is zeer
geschikt voor een vloer met
vloerverwarming.

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.

weberbeamix-dhz.nl
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Kant- en klare pasta tegellijm

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.
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.

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
paste top pasta tegellijm.

weberbeamix-dhz.nl
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Tegelen, makkelijk met Weber ! Stap voor stap
Stap 1

Stap 3

Behandel zuigende ondergronden
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.

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

Stap 2

Stap 4

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.

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

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

Bekijk het
instructiefilmpje
op YouTube

weberbeamix-dhz.nl
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Makkelijk voegen

weber finish
Toepassingen:
- Op wand en vloer.
- Voor voegbreedtes van 1 tot 6 mm.
- 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.

weber finish wd

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.

Ga je voegen in een vochtige ruimte?
Kies dan voor de weber finish wd, dit
voegmiddel is waterdicht. Daardoor heb je
minder kans op vuil en schimmel.
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.

weberbeamix-dhz.nl
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Voegen, makkelijk met Weber ! Stap voor stap
Stap 1

Stap 3

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.

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 2

Kleuren

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.

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

weberbeamix-dhz.nl
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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.

Bekijk het
instructiefilmpje
op YouTube

Makkelijk afdichten
Bij vochtige
ondergronden
(bijvoorbeeld rondom
de doucheruimte):

Voor een waterdichte badkamer:

Smeer minimaal 110 cm vanuit het
sproeibereik van de douche het
oppervlak dekkend in met een kwast.
Indien noodzakelijk een tweede laag
aanbrengen.

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.

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:

Druk de afdichtband in de nog natte pasta.

Ga naar ons YouTube
kanaal voor handige
instructiefilmpjes.

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

weberbeamix-dhz.nl
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Antislip tegelgrip

Tegelprimer

Een goede voorbereiding is het halve werk.
Gebruik onze tegelprimer 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!

Vochtige tegels in de badkamer kunnen erg glad
worden. Voorkom uitglijden met het antislipmiddel
weber sys grip. In een paar minuten hebben de tegels
een antisliplaag, zonder dat je er iets van ziet. Makkelijk
met Weber!

weberbeamix-dhz.nl
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Repareren makkelijk met Web er!

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.

Een goede voorbereiding
is het halve werk. Kijk
dus altijd eerst op de
verpakking of surf naar
www.weberbeamix-dhz.nl
voor een uitgebreide
instructiefilm of uitleg of
kijk op ons WeberBeamix
YouTube kanaal.

Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

weberbeamix-dhz.nl
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weber easyrepair
Makkelijk repareren met de
complete Weber reparatiesets!

Tegel & Steen
reparatie

Gevel & Tegel
reiniging

Lekkage
reparatie

Beton
reparatie

Gevelimpregneer

Vloer
reparatie
Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

Steenvoegen
reparatie

weberbeamix-dhz.nl
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Vloer reparatie

Alles wat
je nodig
hebt in één
emmer!

De reparatie, stap voor stap:

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

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.

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 repair vloer reparatie. Makkelijk en snel is je
garage vloer weer in een perfecte staat. Een vloer om
trots op te zijn.

3. Indien noodzakelijk
glad strijken met de
troffel.

Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

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

weberbeamix-dhz.nl
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Beton reparatie

Alles wat
je nodig
hebt in één
emmer!

De reparatie, stap voor stap:
1. Maak de ondergrond
goed schoon. Meng de
mortel met het water,
gebruik hiervoor een
boormachine met de
roerspindel.

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

2. Neem met de troffel
wat specie en vul de
te repareren ruimte.
De specie is toepasbaar
in laagdiktes van 2 tot
80 mm.

Beton is oersterk en gaat jarenlang mee. Toch kan het
in ieder huis voorkomen: gaatjes, scheuren of stukken
die afbrokkelen. Met betonreparatie 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!

3. Laat de specie een
paar minuten uitharden,
strijk daarna glad met
een troffel.
Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

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

weberbeamix-dhz.nl
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Tegel & Steen reparatie

Alles wat
je nodig
hebt in één
emmer!

De reparatie, stap voor stap:
1. Meng de mortel
met het water.

Kap de oude mortel
en voeg niet van de
losse baksteen af.
Deze kun je makkelijk
inclusief oude mortel
en voeg stevig vast
lijmen.

2. Breng de mortel aan
op beide breukvlakken.

3. Plaats de tegel of
steen terug.

Een losse tegel of baksteen kan lastig en gevaarlijk zijn.
Repareren een flinke klus? Dat valt reuze mee. Zonder
veel kapwerk lijm je in een handomdraai de tegel of
steen opnieuw vast. Je kunt weer jaren genieten van je
tegelwerk of muurtje.

Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

4. Klus is klaar in
ca. 15 minuten
(exclusief uithardtijd).

weberbeamix-dhz.nl
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Steenvoegen reparatie

Alle grijstinten
realiseerbaar

Alles wat
je nodig
hebt in één
emmer!

De reparatie, stap voor stap:
1. Kap de oude voegen
met een hamer en een
beitel eruit. Meng de
mortel met het water.
Voeg het pigment bij
de specie tot de juiste
grijstint bereikt is.

Het pigment is los
aan het steenvoegen
reparatieset
toegevoegd, je
kunt zelf de grijstint
afstemmen op de
oude voeg.

2. Vul de voeg met
de specie, verwijder
na enkele minuten de
overtollige specie met
de troffel.

Steenvoegen kunnen loslaten op plaatsen waar ze veel
worden blootgesteld aan wind en water. Beschadigde
en gescheurde voegen bieden geen weerstand tegen
vocht en weersinvloeden. Met de speciale steenvoegen
reparatiemortel maak je de voegen weer mooi en
duurzaam.

3. Als de bestaande
voeg een glad oppervlakte heeft, strijk je
met de voegspijker
over de voeg om deze
glad af te werken.
Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

4. Klus is klaar in
ca. 15 minuten
(exclusief uithardtijd).

weberbeamix-dhz.nl
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Gevel & Tegel reiniging

Alles wat
je nodig
hebt in één
emmer!

De reparatie, stap voor stap:
1. Verwijder stof en
vul van de gevel of
tegel. Schud de kan
voor gebruik en giet de
vloeistof in de emmer.

Druk niet te hard
met de kwast! Gebruik
de kwast enkel voor
het aanbrengen van
het product. Je hoeft
niet te schrobben.

Op jong metselwerk ontstaat soms een lelijke witte
uitslag in de voegen. Vaak is bij een nieuwe aanbouw
het kleurverschil duidelijk zichtbaar. Niet mooi, maar
gelukkig makkelijk zelf op te lossen. Door de muur te
behandelen met gevelreiniger verdwijnt de uitslag en
staat je muur er weer stralend bij. Deze gevelreiniger is
het veilige alternatief voor zoutzuur.

2. Smeer het vervuilde
oppervlakte in met de
blokkwast en zorg dat
het oppervlak goed nat
wordt. Breng opnieuw
een laag aan. Herhaal
dit tot er geen bruisende
reactie meer ontstaat.
3. Spoel het oppervlakte schoon met
water.
Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

weberbeamix-dhz.nl
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Gevelimpregneer

Alles wat
je nodig
hebt in één
emmer!

De reparatie, stap voor stap:
1. Schud de kan voor
gebruik en giet de
gevelimpregneer in de
emmer.

Breng ruim voldoende
impregneer aan op
de gevel. Werk van
beneden naar boven.
De gevelimpregneer
is veilig voor ramen
en kozijnen, spetters
kunnen geen kwaad.

2. Zet de gevelimpregneer van beneden
naar boven met de
blokkwast op.

Een buitenmuur waar veel regen op staat kan lang
vocht vasthouden. De muur is nat, gevoelig voor
algen en wordt snel vies. Bij schuurtjes met enkel-steens
muren kunnen zelfs de binnenmuren vochtig worden.
Bescherm je muren door ze goed te impregneren.
De gevelimpregneer zorgt ervoor dat de muur geen
water meer doorlaat.

3. De gevelimpregneer
droogt vrijwel direct.
Zorg dat ervoor de gehele
gevel gelijk behandeld is
met de gevelimpregneer.
Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

Klus is klaar in
ca. 15 minuten

weberbeamix-dhz.nl
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Lekkage reparatie

Alles wat
je nodig
hebt in één
emmer!

Strooi direct na het
aanbrengen van een
tweede laag de pasta
in met droog zand.
Het zand beschermt
de toplaag.

De reparatie, stap voor stap:
1. Maak de te repareren
plaats zorgvuldig schoon.
De ondergrond mag na
het reinigen nog licht
vochtig zijn. Roer de
pasta even door.
De pasta uit de
lekkage reparatieset
hecht op bijna alles.
Vergeet daarom niet
om handschoenen
te dragen voor je de
emmer opent!

Een lekkage komt altijd ongelegen en kan veel schade
aanrichten. Lekkages aan het dak of een lekkende
dakgoot komen vaak pas na een flinke bui boven water.
Los het probleem eenvoudig en snel op. Met de lekkage
reparatieset heb je alles bij de hand om het lekkage
probleem zelf te herstellen.

2. Smeer de lekkage in
met de blokkwast.

3. Eventueel een
2e laag kruislings
aanbrengen.

Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

Klus is klaar in
ca. 15 minuten
(exclusief droogtijd).

weberbeamix-dhz.nl
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Snelcement 1 min. waterstop

De reparatie, stap voor stap:
1. Meng wat droge
mortel met water, kneed
het mengsel met de hand
tot een kleiachtige bal.
Gebruik een hand
droge mortel bij
extreem veel water.
Druk de mortel stevig
op de lekkage.

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.

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.

Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

Klus is klaar in
ca. 1 minuten.
1 min.

weberbeamix-dhz.nl
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Snelcement

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

De reparatie, stap voor stap:
1. Verdiep indien nodig
het te repareren gat.
Maak de oppvervlakte
schoon en stofvrij,
bevochtig de ondergrond.

2. Maak het 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
oppverlakte strak af.

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.

Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

5 min.

weberbeamix-dhz.nl
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Klus is klaar in
ca. 5 minuten
(exclusief uithardtijd).

Voorstrijk reparatie

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.

De reparatie, stap voor stap:
1. Verwijder stof, vuil en
los zittende delen van het
te repareren oppervlak.
De voorstrijk reparatie 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.

Zorg dat je bij het repareren altijd goed voorbereid te
werk gaat. Een goed hechtende ondergrond is de basis
van elke reparatie. Behandel de ongrond voor met
Voorstrijk reparatie, deze ondergrondvoorbereiding
bevordert de hechting van de verschillende
repartiemortels. Je kunt rekenen op een perfect
eindresultaat dat nog langer mee gaat.

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

Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

5 min.

weberbeamix-dhz.nl
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Het oppverlak is
voorbehandeld
in c.a. 5 minuten

