weberbase 130 lättbetongputs B
• Pumpbart

Produktspecifikation



Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast.
Pumpbart.
Egenskaper
• Lågalkalisk
Appliceringsmetod
• Appliceras för hand
• Pumpbar

• Normaltorkande
• Sprutbar

Användningsområde

Avsett för grovputsning på fasader av lättbetong. Där det krävs
en stark puts, t ex ”utsatta lägen” samt socklar. underlaget ska
vara grundat heltäckande med weber Base 105 vitgrund.

Materialåtgång

20 kg/m² (10mm)

Maximal skikttjocklek

10 mm i varje påslag

Vattenbehov

Ca 3,5 L / 20 kg säck

Utbyte

Ca 12 L / 20 kg säck

Öppentid

2 timmar

Väntetid mellan
appliceringar

3 dygn

Torktid innan nästa skikt

3 dygn

Ballast

Krossad dolomit och sand 0-3 mm

Sammansättning

KC 35/65/550

Förpackning

20 kg säck
1000 kg storsäck
Löst i ficka

Underlag
Avsedd framförallt för underlag av lättbetong, viktigt att lättbetongen håller en kvalite av minst 2,5MPa i tryckhållfathet.
Typ av underlag
• Block
• Mineraliskt underlag

• Tegel
• Puts

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

Bra att veta

komprimera med skånska och drag av med rätkäpp. Om ytan
ska avfärgas med putsfärg eller tunn ytputs är det viktigt att
den utskurade grovputsen har en jämn struktur och är fri från
sprickor.
Lättbetongunderlag ska hålla minst en tryckhållfasthetsklass
på 2.5MPa 

Förbehandling

Nätning och grundning ska vara utfört. Före grovputsning ska
väggen förfuktas, helst dagen innan. Vid torr väderlek upprepas vattningen strax före grovputsningen. Använd slang med
finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4min eller i
långsamgående blandare 7 - 10min.

Användning
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Bruket påförs normalt dagen efter grundningen. Slå på med
slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50
och sprutpistol med 18mm munstycke. Bruket dras av med
rätkäpp och komprimeras med skånska. Om ytan ska avfärgas
med putsfärg eller tunn ytputs är det viktigt att den utskurade
grovputsen har en jämn struktur och är fri från sprickor. Putsning får inte ske då risk för frost föreligger.

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

1/2

Efterbehandling

Återvinning

Observera

Friskrivningsklausul

Putsskiktet ska eftervattnas. Använd slang med
finspridarmunstycke. 

Putsning får inte ske då risk för frost föreligger.
Lättbetongunderlag ska hålla minst en tryckhållfasthetsklass
på 2.5MPa 

Säkerhetsföreskrifter

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

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

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