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Prosjekt: Oppdragsgiver: 

Produkt : Entreprenør: 

Produkt: Utførende: 

Underlag: Hvor i bygget: 

Beskrivelse av løsning 
Produktbeskrivelse Weber Leca Gulv er en løsning for oppforing av gulv som består av Løs Leca for å bygge høyde og Weber 

Gulvløsning på toppen for å etablere et stabilt gulv i ht prosjektets krav. Løsningen kan benyttes som gulv på 
grunn og på etasjeskiller.  

1. Parkett, flis, belegg etc.
2. 30-50 mm weberfloor 120, 140, Betongflyt
3. K-131 Armeringsnett eller tilsvarende
4. weberfloor 4940 Fiberduk
5. Fuktsperre (plastfolie 0,20 mm)

Stabiliseringsnett
6. Kantlist mot alle vegger og andre faste

konstruksjoner
7. Løs Leca Iso 10-20 (10-60 cm). Over 60

cm kjøres lett over med vibroplate
8. Underlag/etasjeskiller/gulv på grunn

Produktrange Løs Leca ISO 10-20 
weberfloor 120 Reno 
weberfloor 130 Core 
weberfloor 140 Nova 

weberfloor 4602 Industry Base Extra 
weberfloor 4610 Industry Top 
weberfloor 4630 Industry Lit 
weberfloor 4655 Industry Flow Rapid 
weberfloor Industry SR 

Anvisninger for drift og vedlikehold 
Utbedring av skader Små skader i sparkeloverflaten kan fylles med en håndsparkel, for eksempel weberfloor 4040 Combi Rapid. 

Ved store skader og punktering av en eventuelt flytende konstruksjon, renskjæres sparkelsjiktet med en 
vinkelsliper. Deretter fjernes resten av konstruksjonen under punkteringen med alle skadede lag. Gulvet 
bygges deretter opp igjen med alle tilhørende komponenter. 

MERK! Ta hensyn til vannrør i konstruksjonen dersom gulvet må utbedres. 

Ved svanker i avrettingen før legging av belegg kan gulvet finavrettes med for eksempel weberfloor 110 Fine 
eller svankene kan flekkes med en håndsparkel, for eksempel weberfloor 4040 Combi Rapid. Eventuelt kan 
buler slipes ned ved bruk av slipemaskin. 

Ved tetting mot vegg brukes akrylmasse. 

Behandling av avfall 
Levering av avfall Alle komponenter i Weber Leca Gulv deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale og 

nasjonale forskrifter. Eventuell armering må fjernes før avrettingsmassen brukes som fyllmasse. Weber 
Komfortgulv inneholder ikke miljøfarlig avfall. 

Avfallskode og 
avfallsstoffnummer 

Foreslåtte avfallskoder: 

17 01 01 Betong 
17 09 03 Annet avfall fra bygge- og rivningsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer 

Dokumentasjon: Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på  www.glava.no 
Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.glava.no 
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