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Tegellijm in silo
Snel en makkelijk

Aansluiting 

Welke bouwwatervoorziening is nodig?

• Min. waterdruk is 2,5 bar

• Stevige ¾” waterslang

• Geka koppelingen ¾”

• 230 V

• Elektriciteitskabel 3 x 2,5 mm2

Onderhoud 

• Voor iedere handeling het systeem spanningsvrij maken. 

 Zet de hoofdschakelaar uit en verwijder de voedingskabel.

• Welke onderdelen dagelijks reinigen

- De menger + rubberen mengbuis.

- Aan het einde van de werkdag de vlinderklep van de silo sluiten 

 en de doseerkamer leegdraaien.

- Laat vóór het aankoppelen het water gedurende ca. 10 seconden 

 door de waterslang lopen.

• Welke onderdelen wekelijks reinigen

- Doseerkamer (bij vochtig weer 2 à 3 x per week).

- Motor inclusief de transportschroef.

• Aandachtspunten reinigen

- Sluit de klep.

- Verwijder de motorstekker.

- Haal de spieën eruit.

- Haal de motor inclusief de transportschroef er compleet af.

- Reinig de kamer.

- Zet de aftapkraantjes open.

Retour

• Na retourmelding van de silo wordt deze zo snel mogelijk opgehaald. 

 Uiterlijk binnen 4 werkdagen na de dag van afmelden.

• Eén dag voor de retourhaling wordt de informatie verstrekt over het 

 verwachte tijdstip. 

Ondersteuning en service
Kiezen voor Weber is kiezen voor advies, begeleiding en ondersteuning voor het gehele project. Van advies bij het 

opstarten, tot instructies voor het onderhoud en schoonmaken, en hulp bij vragen of eventuele storingen. Samen 

zorgen we ervoor dat úw project snel en vloeiend verloopt en succesvol wordt afgerond.

Weber Beamix heeft speciaal voor de tegellijmen een silo 

ontwikkeld. Op deze manier blijft de kwaliteit optimaal, 

zoals u wellicht al van ons gewend bent. 

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven

Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
info@weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
Helpdesk@weberbeamix.nl
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Toepassing

Geschikt voor gebruik binnen en buiten, voor wand en vloer.

Eenvoudig verwerkbaar voegmiddel voor voegen van 2 tot 15 mm.

Geschikt voor het voegen van onder andere natuursteen, marmer en gebakken tegels.

Kan ook worden toegepast op vloeren met vloerverwarming en op houten vloeren.

Leveringsvorm

Zak à 5 kg.

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterailenhandel.

Product eigenschappen

Voorzien van Protect 3 en Pure Clean technologie 

Hoge kleurintensiteit 

Sterk gereduceerde kans op witte uitslag 

Geschikt voor vloerverwarming

Classificatie

CG2 WAr

Kleuren

Wit, zilvergrijs, grijs en zwart

Gereedschap

Spaan, spons, emmer, menger.

Voegmiddel voorzien van Protect 3 en Pure Clean technologie. 

webercolor premium

Voegmiddel met hoge weerstand tegen vlekken, schimmels, algen en bacteriën

Productinformatieblad

Datum: 19. Dezember 2017 

• Beschermt tegen schimmels, algen en bacteriën

• Goed bestand tegen vlekken
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Tegellijm in silo 

Decennialang ontwikkelen en produceren we producten voor 

én met de verwerker. De ervaring van de klant is onmisbaar 

bij het ontwikkelen van kwalitatief vooraanstaande producten. 

Dat maakt ons assortiment zo bijzonder. Maar ook als het gaat 

om ons equipement zitten we niet stil. Als specialist in mortels 

blijft Weber Beamix nadenken over manieren om het werk op 

de bouw makkelijker te maken. We vertellen u in deze brochure 

graag meer over de mogelijkheden van tegellijm in een silo. 

De voordelen op een rij
• De doorlooptijd van uw tegelproject wordt aanzienlijk korter. 

• Verbeterde arbeidsomstandigheden doordat er geen sprake  

 is van stof op de werkvloer en de lichamelijke belasting   

 beperkt wordt. 

• Een opgeruimde omgeving, zonder lege verpakkingen.

• Werkt op 230 V aansluiting. 

De silo 

• Systeem :   Silo 18 m3

• Menger:   230 V

• Capaciteit:  ca. 10 liter tegellijm / minuut

De lijmen

webercol pro S
• Klasse:  C2 TE

• Potlife:  ca. 2 uur

• Praktische open tijd:  ca. 30 minuten

• Corrigeertijd:  ca. 25 minuten

• Wachttijd verdere verwerking: 12 tot 16 uur

• Initiële hechting:   > 1N/mm²

webercol snel
• Klasse:  C2 FTE

• Potlife:   ca. 45 minuten

• Praktische open tijd:  ca. 30 minuten

• Corrigeertijd:  ca. 15 minuten

• Wachttijd verdere verwerking: 3 tot 5 uur

• Initiële hechting:   > 1N/mm²

Logistiek 

Levertijd siloplaatsing
• Voor levertijden geldt, vandaag voor 12.00 uur besteld, uiterlijk binnen 5 werkdagen geleverd.  

• Levering van equipement gebeurt altijd o.b.v. beschikbaarheid.

Opstelplaats

• Een min. grondoppervlakte van 3,6 x 3,6 meter (waterpas).

• Een stabiele ondergrond, van beton dan wel stelconplaten, met een draagkracht van min. 30 ton.

• De min. hoogte voor het plaatsen van een silo is 7,5 meter.

• De aanrijroute voor de silo-afzetwagen moet tenminste 4 meter breed zijn.

• Deze aanrijroute te allen tijde vrij houden.

• De doorrijhoogte van een silo-afzetwagen is 4,10 meter.

Project    Holland Spoor Den Haag 
Gebruikte producten  weberprim tegel, webercol snel en webercolor perfect
Grootte project    1400 m2

Voorsprong door Oorsprong
Wist u dat Weber Beamix al in 1974 de 

eerste silo’s voor metselmortels op de 

markt bracht? Later volgde innovatie op 

innovatie, zoals het BPTS (Beamix Pneu-

matisch Transport Systeem) waardoor 

droge mortel tot zo’n 100 meter vanaf 

de silo naar een mobiele ontvangstunit 

op de werkplek kan worden geblazen. 

Een ander voorbeeld is ESM (Electronic 

Silo Management), een zelfdenkende en 

– communicerende silo die altijd gevuld is. 

Referentie AH  
Project   Nieuwbouw Albert Heijn Arnhem
Gebruikte producten  webercol pro S 
Grootte project  3.000 m2

Voor welke 
ruimtes biedt 
een silo 
uitkomst?
De keuze voor een silosysteem hangt af van meerdere factoren. 

De toepassing, de doorstroomsnelheid en uiteraard het gewenste 

gemak. Eenmaal gekozen voor een silosysteem worden de voor-

delen al snel duidelijk. Een silo neemt weinig ruimte in beslag en 

garandeert elke dag opnieuw de beschikbaarheid van tegellijm. 

Winkels / supermarkten

Expo ruimtes 

(Auto)showrooms 

Entree hotels/ziekenhuizen
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Tegellijm in silo
Snel en makkelijk

Aansluiting 

Welke bouwwatervoorziening is nodig?

• Min. waterdruk is 2,5 bar

• Stevige ¾” waterslang

• Geka koppelingen ¾”

• 230 V

• Elektriciteitskabel 3 x 2,5 mm2

Onderhoud 

• Voor iedere handeling het systeem spanningsvrij maken. 

 Zet de hoofdschakelaar uit en verwijder de voedingskabel.

• Welke onderdelen dagelijks reinigen

- De menger + rubberen mengbuis.

- Aan het einde van de werkdag de vlinderklep van de silo sluiten 

 en de doseerkamer leegdraaien.

- Laat vóór het aankoppelen het water gedurende ca. 10 seconden 

 door de waterslang lopen.

• Welke onderdelen wekelijks reinigen

- Doseerkamer (bij vochtig weer 2 à 3 x per week).

- Motor inclusief de transportschroef.

• Aandachtspunten reinigen

- Sluit de klep.

- Verwijder de motorstekker.

- Haal de spieën eruit.

- Haal de motor inclusief de transportschroef er compleet af.

- Reinig de kamer.

- Zet de aftapkraantjes open.

Retour

• Na retourmelding van de silo wordt deze zo snel mogelijk opgehaald. 

 Uiterlijk binnen 4 werkdagen na de dag van afmelden.

• Eén dag voor de retourhaling wordt de informatie verstrekt over het 

 verwachte tijdstip. 

Ondersteuning en service
Kiezen voor Weber is kiezen voor advies, begeleiding en ondersteuning voor het gehele project. Van advies bij het 

opstarten, tot instructies voor het onderhoud en schoonmaken, en hulp bij vragen of eventuele storingen. Samen 

zorgen we ervoor dat úw project snel en vloeiend verloopt en succesvol wordt afgerond.

Weber Beamix heeft speciaal voor de tegellijmen een silo 

ontwikkeld. Op deze manier blijft de kwaliteit optimaal, 

zoals u wellicht al van ons gewend bent. 

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven

Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
info@weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
Helpdesk@weberbeamix.nl
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zorgen we ervoor dat úw project snel en vloeiend verloopt en succesvol wordt afgerond.

Weber Beamix heeft speciaal voor de tegellijmen een silo 

ontwikkeld. Op deze manier blijft de kwaliteit optimaal, 

zoals u wellicht al van ons gewend bent. 

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven

Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
info@weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
Helpdesk@weberbeamix.nl
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Toepassing

Geschikt voor gebruik binnen en buiten, voor wand en vloer.

Eenvoudig verwerkbaar voegmiddel voor voegen van 2 tot 15 mm.

Geschikt voor het voegen van onder andere natuursteen, marmer en gebakken tegels.

Kan ook worden toegepast op vloeren met vloerverwarming en op houten vloeren.

Leveringsvorm

Zak à 5 kg.

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterailenhandel.

Product eigenschappen

Voorzien van Protect 3 en Pure Clean technologie 

Hoge kleurintensiteit 

Sterk gereduceerde kans op witte uitslag 

Geschikt voor vloerverwarming

Classificatie

CG2 WAr

Kleuren

Wit, zilvergrijs, grijs en zwart

Gereedschap

Spaan, spons, emmer, menger.

Voegmiddel voorzien van Protect 3 en Pure Clean technologie. 

webercolor premium

Voegmiddel met hoge weerstand tegen vlekken, schimmels, algen en bacteriën

Productinformatieblad

Datum: 19. Dezember 2017 

• Beschermt tegen schimmels, algen en bacteriën

• Goed bestand tegen vlekken
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