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Weber Hållbara Golv
Weber Hållbara Golv är ett samlingsnamn för Webers nya golvsortiment avsett för bostäder, kontor
och kommersiella lokaler. Den senaste innovationen är mer miljövänlig golvavjämning. Produkterna är
miljövarudeklarerade med EPD*.
Mer än bara yta
Saint-Gobain har gjort ett åtagande om
hållbarhet i all verksamhet. Weber vill vara
en förebild när det gäller hållbart byggande genom att utveckla lösningar som är
energieffektiva, enkla och säkra.
Genom att arbeta med förbättringar i
produktionen och välja rätt råmaterial har
Weber lyckats minska koldioxidutsläppen
för de nya golvavjämningsprodukterna
med upp till 20 procent jämfört med de
äldre produkterna. Ledorden vid framtagning av de nya produkterna har varit bättre produktprestanda, lättare applicering,
mindre miljöbelastning och bättre inomhusmiljö. Resultatet är fyra nya produkter
som Weber kan vara mycket stolta över.

Fyra hållbara nyheter
De fyra nya produkterna är:
• Floor 110 Fine
En pumpbar avjämningsmassa som passar för avjämning i tunna skikt i offentliga lokaler och bostäder.
• Floor 120 Reno
En pumpbar, självtorkande, fiberförstärkt avjämningsmassa för renoveringsprojekt. Den är särskilt lämplig för
värmegolv och för att skapa fall i exempelvis våtrum.
• Floor 130 Core
En pumpbar avjämningsmassa, avsedd
för läggning i tjocka skikt.
• Floor 140 Nova
En pumpbar avjämningsmassa, för all
mänt bruk i bostäder och kommersiella
lokaler samt för flytande golv i samband
med exempelvis ljudgolv.

Egenskaper
Lägre miljöbelastning – bättre för miljön
Väldigt låga emissioner – bättre arbetsmiljö
och innemiljö
Tredjepartscertifiering – trygghet
Symboler på framsidan av säck – tydliga
användarinstruktioner
20-kilossäckar – sparar kroppen
Alla säckar innanför pallens mått – mindre
risk för skador vid hantering
Konstruktionslösningar – Weber har färdiga
konstruktionslösningar på weber.se
Weber app – enkelt att komma åt
information
Blandning i kärl eller hink – för mindre
volymer
Anpassad maskinpark – för större objekt

* Environmental Product Declaration
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