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SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, WEBER
Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
se.weber

2021-06-24

Produktspecifikation
Materialåtgång 0,25 liter per m² och applicering (2 appliceringar 

rekommenderas)

Lagring Varmlagras. Oöppnad förpackning kan förvaras 
i 2 år.

Förpackning 1 liter plastflaska 
5 liter plastdunk

Artiklar  
Art.nr. Beskrivning

5200869700 weber fasadskydd, 1 liter flaska

5200869699 weber fasadskydd, 5 liter dunk

•   Ger ett vattenavvisande skydd på mineraliska un-
derlag

• Särskilt lämplig för kalksandsten, tegel och porös 
betong 

Om produkten 
Weber Fasadskydd är ett koncentrat av silan/siloxan/mik-
roemulsion. Den är icke filmbildande och ger ett vattenav-
visande skydd som skyddar väggar mot vatteninträngning. 
Minskar även smutsupptagningen.Weber Fasadskydd har 
god inträngningsförmåga, är diffusionsöppet och tillåter 
behandlade väggar att andas. Weber Fasadskydd ger vid rätt 
användning inga färgförändringar. 

Användningsområde 
Weber Fasadskydd används som vattenavvisande skydd på 
murverk, puts och porösbetong. Produkten är särskilt lämplig 
för kalksandsten. Den skall ej användas på kalkputs. På hög-
hållfast tät betong erhålls bättre resultat med Weber concrete 
impregnation. Fasadskydd kan användas på tegel men det 
finns en risk för att murverket kan få frostskador om teglet 
inte har tillräckligt hög kvatitet. Tegelleverantörens godkän-
nande måste först inhämtas. Behandlingar av ett tegelmur-
verk utförs i första hand som en åtgärd när vattenläckage 
genom murverket måste stoppas. Vatten måste förhindras 
att komma in bakom ”silikonskyddat” murverk. En felaktig be-
handling med Weber Fasadskydd kan innebära att ommur-
ning, putsning eller annan inklädning måste utföras. Någon 
garanti för att tegelmurverket ej skadas av Weber Fasadskydd 
kan därför ej lämnas.     

Typ av underlag 
• Puts
• Sten

• Betong 

Begränsningar 
• Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C         

Förbehandling 
Som förbehandling skall nedsmutsade underlag rengöras 
med fettlösande medel och/eller Weber Murtvätt Kalk/Salt be-
roende på typ av nedsmutsning. Skadade fogar repareras. Ny-
uppfört underlag av betong, puts- eller murverk måste vara 
välhärdat och torrt, normalt efter två veckor innan behandling 
med Weber Fasadskydd är lämpligt 

Blandning 
Produkten levereras i koncentrat och spädes med vatten i 
1:5 för svagt sugande underlag (exempelvis tegel) och 1:10 för 
starkt sugande underlag (exempelvis puts, sandsten). 

Användning 
Weber Fasadskydd anbringas två gånger flödigt på det torra, 
väl rengjorda underlaget medpensel, spruta eller motsva-
rande. Användning bör ej ske i direkt solsken eller kraftig vind. 
Eventuellt spill borttages omedelbart med vatten. Behandling-
en sker uppifrån och ner. Andra strykningen skall ske när den 
första torkat in. Påför hela ytan. Se till att vatten inte tränger in 
bakom vid anslutningsdetaljer. Fasadskyddet kan etsa på lack, 
metall och glas varför detta bör skyddas innan applicering.         

Observera 
Glas, lack och metaller etsas eller missfärgas vid långvarig 
kontakt med fasadskyddet. Noggrann omrörning eller om-
skakning utförs före användning.     

Säkerhetsföreskrifter 
Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig 
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.             

Återvinning 
På se.weber/retursystem finns information kring hantering av 
överblivet material, förpackningar och emballage. 

Friskrivningsklausul 
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
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