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När en betongkonstruktion ska renoveras krävs 
förståelse för vad som brutit ner konstruktionen 
och kunskap om hur man reparerar den för att åter 
uppnå en hög beständighet. 

Konceptet ”Certifierad Weber Betongentreprenör – 
Reparation” är nytt sen 2019 inom Weber och är ska-
pat för att höja kompetensnivån kring rehabilitering 
av betongkonstruktioner, främst riktat mot husbyg-
gande. Ju mer vi bygger desto större renovering- 
och underhållsbehov skapas också för framtiden 
vilket gör att behovet av denna kunskap bara blir 
större.

Entreprenörer som ansluter sig till CWB-R är väl-
etablerade företag med kompetent personal och 
tidigare erfarenheter av arbete med cementbase-
rade produkter som putsning, flytspackling eller be-
tongarbeten. Anslutna entreprenörer ska alla ha ett 
gemensamt mål; Högsta kvalitet på färdig produkt. 
 
Utbildning
När ett nytt företag ska genomgå processen till 
CWB-R börjar man med att sätta sig ner tillsam-
mans med Weber och titta igenom förutsättning-
arna och målsättningen med konceptet. Tidigare 
projekt lämnas över som referenser och hur före-
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taget redan arbetar med kvalitetsdokumentation 
diskuteras. Merparten av de yrkesarbetare som 
finns i företaget ska genomgå en CWB-R utbildning 
som innefattar grundläggande kunskap om materi-
alet betong, vilka nerbrytningsmekanismer som finns 
samt hur man reparerar och skyddar betongkon-
struktioner. Allt från blandningsprocessens inverkan 
till yttre förutsättningar som påverkar slutproduk-
tens kvalitet.

Den andra delen av utbildningen är helt inriktad på 
de produkter och system som Weber marknadsför. 
Dessa system arbetas igenom på detaljnivå för att 
samtliga kursdeltagare ska ha en mycket god kun-
skap om systemens funktion och vilka arbetsmo-
ment som är de mest kritiska. Vi går även igenom 
vilka maskinlösningar Weber kan erbjuda då projek-
ten växer i storlek.

Efter avslutad utbildning utförs ett kunskapsprov för 
respektive deltagare för att Weber sedan ska kunna 
utfärda ett utbildningsbevis som är personligt. 
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