
Allmänna förutsättningar
Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa 
partiklar eller andra vidhäftningsförsämrande partier. 
Underlaget ska vara fritt från tillskjutande fukt och 
uppfylla gällande branschregler.

Montering av Flooréskiva och vattenrör
Prima med weberfloor 4716 spädd enligt gällande 
produktblad för det aktuella underlaget. Limma ner 
Flooréskivan med weber flex fix använd en 8 mm 
fixkam. Tryck fast skivan och säkerställ att det är 
full täckning mellan skiva och underlaget. Låt torka 
4 timmar.

Montera vattenrör
Montera vattenrören enligt anvisning från Flooré.

Primning
Primning sker efter golvvärmeskivans montage för 
att säkerställa vidhäftning med keramiken till golv-
värmeskivan.

Torka bort eventuell smuts och fett från Flooréplat-
torna med hjälp av T-Röd. Prima Flooréskivan med 
koncentrerad weberfloor 4716 primer och strö den 
våta ytan med torrt pulver från fästmassan som ska 
användas för plattsättningen. Vänta till primern har 
torkat, cirka 3 timmar.

Avjämning
Om behov för uppbyggnad i höjd finns, avjämnas 
golvskivorna med minst 20 mm weberfloor 120 reno 
DR alternativt weberfloor 644 värmegolvspackel. Om 
ytan överstiger 10 m2 armeras avjämningen med 
antingen weberfloor 4945 glasfibernät eller stålnät.
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Monteringsanvisning
Flooré Golvvärmeskiva
i våtrumsdelen.

Plattsättning i torra utrymmen
För montering av keramiken (minst 150×150 mm 
plattstorlek) används weber flow fix eller weber flex 
fix med för underlaget och keramiken lämpad fixkam. 
Låt torka minst 24 timmar innan fogning. Foga golvet 
med weber rapid grout.

I våtutrymmen
I våtutrymmen ska värmeskivorna primas enligt 
ovan, avjämnas och därefter förses med för kon-
struktionen lämpligt Weber Våtrumssystem innan 
montering av keramiska plattor sker. Armering på 
ytor större än 10 m2 görs med weberfloor 4945 glas-
fibernät eller stålnät. Avjämna golvet med weberfloor 
120 reno DR eller weberfloor 644 värmegolvspackel, 
minst 20 mm vid brunn eller lägsta punkt. Applice-
ring av Weber Våtrumssystem och efterföljande 
plattsättning görs enligt aktuell anvisning, se vår 
hemsida: www.se.weber


