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Konceptet Certifierad Weber Fasadentreprenörer 
(CWF) har funnits sedan början av 2000–talet för att 
borga för just detta. Det är en ständig resa för att 
säkerställa att system och produkter appliceras på ett 
korrekt sätt.

De entreprenörer som är CWF, är företag som är väl 
etablerade på marknaden, har kompetent personal 
och en stor vilja att utföra varje projekt stort som 
smått med ett enda mål; högsta kvalitet på färdig 
produkt.

Utbildning och bakgrund
När ett nytt företag ska genomgå processen till CWF 
börjar man med att sätta sig ner tillsammans med 
Weber och titta igenom förutsättningarna och mål-
sättningen med konceptet. Tidigare projekt lämnas 
över som referenser och hur företaget redan arbetar 
med kvalitetsdokumentation diskuteras. En annan 
förutsättning är att arbetsledningen har genomgått 
putsning och murning klass 1 som anordnas av 
branschföreningen SPEF.

Merparten av de yrkesarbetare som finns i företaget 
ska sedan genomgå en utbildning som innefattar 
”Fördjupad kunskap i arbete med putsprodukter”. 
Allt från blandningsprocessens inverkan till yttre 
förutsättningar som påverkar slutproduktens kvalitet. 
Den andra delen av utbildningen är helt inriktad på 

de produkter och system som Weber marknadsför 
på marknaden och dessa system arbetas igenom på 
detaljnivå för att samtliga kursdeltagare ska ha en 
mycket god kunskap om systemens funktion och vilka 
arbetsmoment som är de mest kritiska.

Då branschföreningen SPEF sedan år 2011 har en certi-
fiering av putsentreprenörer kan den utbildningen 
tillgodoräknas såsom den första delen av weber två-
dagars utbildning.

Efter avslutad tvådagarsutbildning som avslutas med 
ett kunskapsprov för respektive deltagare, skrivs ett 
utbildningsbevis ut som är personligt. 

Kvalitetsarbete
Som vi tidigare nämnt är kvalitetsarbete en viktig del 
av CWF-konceptet. Till samtliga fasadsystem finns 
därför utarbetade egenkontroll-dokument. Att avvikel-
ser hanteras och följs upp är också en grundsten 
i CWF. 

Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaringen förklarar de förpliktelser och 
åtaganden som vi ställt på varandra i CWF och kan 
undertecknas den dagen alla krav är uppfyllda.

När en fasad ska putsas 
krävs ett stort mått av kunskap, 
engagemang och erfarenhet
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Kraven på CWF är följande:
• Väl etablerade på marknaden.

• Arbetar efter ett av CWF-företaget fastställt och väl 
dokumenterat kvalitetssystem accepterat av Weber.

• Merparten av personalen som utför murning och 
putsarbeten i företaget skall inneha yrkesbevis MUR, 
samt genomfört certifieringsutbildningen med god-
känt resultat.

• Arbetsledande personal skall ha genomfört putsning 
 och murning klass 1.

När avsiktsförklaringen är undertecknad är företaget 
därmed CWF. Efter den dagen kan företaget tillgodo-
göra sig hela konceptets innehåll.

Utveckling och kunskapsåterföring
Vid utbildningens genomförande arbetar vi med alla 
de produkter och system som finns vid den tidpunkten. 
Naturligtvis pågår en ständig utveckling och system 
och produkter förändras tas bort eller kommer till.

För att få ut den informationen till samtliga medarbe-

Utbildningsbevis
Certifierad Weber Fasadentreprenör

Utbildningen har innefattat Webers samtliga Fasadsystem
(ej P-märkta fasadsystem)

tare i CWF-företagen krävs ett målinriktat arbete av 
alla inom konceptet. Genom referensgruppsträffar 
som hålls två gånger per år, protokollförs nyheter, 
förändringar och synpunkter så att alla kan ta del av 
detta. Vid nyinförande av system kan också utbild-
ning krävas, denna utbildning anpassas från gång 
till gång och kan vara informationsträffar/möten 
på arbetsplatser, internetbaserade utbildningar eller 
i vissa fall en ordnad utbildning hos weber.

CWF-P
CWF-P är de entreprenörer som är godkända att ut-
föra de P-märkta fasadsystemen. P-märkta fasad-
system borgar för en hög funktion och mostsvarar 
de krav som Boverket ställer för regelväggar som ska 
putsas. Utbildningen som genomförs är till största 
delen praktiskt utförande av de viktiga komponenter-
na i vindskyddstätningen. 
 
För att bli en CWF-P är kraven följande:
• Sedan tidigare CWF-entreprenör.

• Upprättad personallista på utförande och arbets-
ledande personal med uppgifter om utbildningar 
och yrkesbevis (Se bifogad mall).

• Endast personal som innehar yrkesbevis MUR (eller 
valideringsbevis utfärdat av BYN) erhåller utbild-
ningsbevis efter genomförd P-märkningsutbildning.

• Personal som endast är arbetsledande undantas 
 från yrkesbeviskravet enligt ovan.

• På ett projekt där P-märkning utförs ska minst 50% 
 av arbetsstyrkan inneha utbildningsbevis P.
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