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Anvendelsesområde

Til reparation af små lokale skader i overfladen, huller og både lodrette og vandrette betonflader. Eksempler på anvendelser: betontrapper, 
-sokler og søjler.

Produktbeskrivelse

Forbrug ca. 2 kg/m2/mm

Anbefalet lagtykkelse 3-20 mm til puds over og op til 50 mm til fyldning af huller

Vandbehov  ca. 0,8 l/5 kg

Blandingsvolumen  ca. 3,4 l/5 kg

Anvendelsestid  ca. 45 minutter

Bindemiddel  CEM II A 42,5 R, hurtighærdende portlandcement og polymer

Tilslag  naturligt sand og kalksten 0-1,2 mm

Tilsætningsstof  tilsætningsstoffer, som forbedrer bearbejdeligheden og vedhæftnings- og 

forseglingsegenskaberne

Vedhæftningsstyrke, 28 dage  > 1,0 MPa (EN 1542)

Trykstyrke, 28 dage  > 15 MPa (EN 1542) 

Brandklasse A2 (EN 13501-1)

Frostmodstand  ja, velegnet til udendørs brug

Anvendelsestid  ca. 24 måneder fra produktionsdatoen (tør opbevaring i uåbnet emballage)

Emballage 5 kg plastikpose (varenr. 5200815296) 

15 kg plastiksæk (varenr. 5200815297)

Produktcertificering CE

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informatio-
ner, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsom-
råde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets 
udførelse og lokale forhold.

Underlag

Rengør betonflader grundigt. Beskadiget beton eller belægning fjernes. Beskyt frilagt stål med fx rustbeskyttelsesmaling. Fugt underlaget, 
lige inden du påbegynder arbejdet. Arbejdet kan begynde, så snart vandet er fuldstændig absorberet af konstruktionen. Overfladen skal være 
”matfugtig”, når påføringen går i gang.

Blanding

Bland 1 pose (5 kg) mørtel i ca. 0,8 liter rent vand. Bland med en røremaskine med blandestav. Mindre mængder kan også blandes manuelt - 
bland omhyggeligt med spartel eller murske. Bland i ca. 5 minutter, indtil du har opnået en forholdsvis stiv, ensartet masse. Lad blandingen hvi-
le i ca. 10 minutter. Den klargjorte mørtel kan bearbejdes i ca. 45 minutter. Du bør bære støvmaske under blandingen, og beskyttelseshandsker 
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•	Glimrende vedhæftning

•	Let at påføre

•	Modstår frost

•	Betonfarve



under hele arbejdet.

Udførelse

Anvendelsestemperaturen skal være mindst + 5 °C. Påfør mørtlen med murske eller spartel. Du kan gnide, glatte eller børste overfladen for at 
opnå den ønskede struktur.

Slutbehandling

Når produktet er tørt, kan det males med en egnet beton- eller facademaling.

Efterbehandling

Efterbehandling består i at eftervande støbeoverfladen, så snart afbindingen går i gang, normalt 2-3 timer efter blanding. Fortsæt eftervandin-
gen i 2-5 dage mindst 1 gang om dagen. Reparationen kan dækkes med plastik for at forstærke efterbehandlingen. 
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