weber white concrete
Vit hobbybetong
•
•
•
•

Enkel att använda, tillsätt bara vatten
Multifunktionell för dekorationsgjutningar
För inne- och utomhusbruk
Säker och beständig

Produktspecifikation

Om produkten

Torrbruk som efter blandning med vatten ger en vitbetong
lämplig för dekorativa gjutningar med eller utan form.
Egenskaper
• Låga egenemissioner

• Dammreducerad

Appliceringsmetod
• Appliceras för hand

Användningsområde

Lämplig för dekorationsgjutning av olika betongdetaljer, med
eller utan form. Exempelvis trädgårdsdetaljer, inredningsdetaljer betongkonst, eller som ett beständigt alternativ till
gipsfigurer.
Underlag
Minsta gjuttemperatur är +5°C. Gjutning i direkt solljus bör
undvikas. Formar bör oljas in med exempelvis matolja innan
gjutning sker för att underlätta avformningsmomentet. 

Blandning

En säck (5 kg) torrbruk blandas med 0.6-1.0 liter rent vatten.
Tillsatt vattenmängd beroende på vilket önskad konsistens
den färska betongmassan ska ha.
Desto mindre vatten som tillsätts vid blandning desto högre
styrka får slutprodukten.
Om så önskas kan pigment tillsättas betongen för att erhålla
en alternativ kulör.
Blandning utförs enklast med en vispförsedd borrmaskin men
kan även blandas för hand i mindre mängder. Blandningen
bör pågå i ca 5 minuter tills en klumpfri och jämn massa har
erhållits. Andningsfilter och handskar ska användas vid blandning och hantering av den färska produkten.

Vattenbehov

0,6-1,0 l/5 kg (12-20%)

Utbyte

ca 2,5 l/5 kg

Användningstid

ca 1 tim

Sammanslagning

Naturgrus och kalksten 0-3 mm

Tryckhållfasthetsklass

C20/25

Frostbeständig

Ja, lämplig för utomhusbruk

Lagring

24 månader i obruten förpackning och torr
omgivande miljö

Förpackning

5 kg påse

Användning

Fördelaktigen sker blandning och gjutning utomhus då damm
och stänk kan förekomma. Hudkontakt bör undvikas, speciellt
försiktigt bör man vara med att få stänk i ögonen. Vissa föremål kan med fördel förstärkas genom att stål eller plast gjuts
in som ett skelett inuti dekorationen. Gjutningen ska skyddas
mot tidig uttorkning genom att duscha lätt med en vattendimma med start några timmar efter att gjutningen är utförd,
vattningen bör sedan pågå under de kommande 2-4 dagarna.
Eventuell form bör tidigast avformas 2 dagar efter gjutning,
större gjutningar (fler än 3st 5 kg säckar i samma form) bör
tidigast avformas efter 4 dagar. Var aktsam vid avformning
och hantering av detaljen den första veckan. Betong uppnår
sin fulla styrka efter ca 1 månad.
Verktyg rengörs med vatten direkt efter användning. Härdad betong kan annars vara svårt att få bort från kläder och
utrustning. 

Friskrivningsklausul

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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