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Anvendelsesområde

Denne hobbybeton er nem at bruge til fremstilling af mange slags betongenstande, enten ved hjælp af forme eller ved at formgive betonen 
med hænderne. Eksempler på anvendelser: havetemaer i beton, pyntegenstande, betonkunst og mindre havemøbler.

Produktbeskrivelse

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

Blandevolumen  ca. 2,5 l/5 kg

Anvendelsestid  ca. 1 time

Tilslag naturligt sand og kalksten  0-3 mm

Frostmodstand  ja, velegnet til udendørs brug

Holdbarhed  ca. 24 måneder efter produktionsdatoen (ved tør opbevaring i uåbnet emballage)

Emballage  5 kg plastikpose (varenr. 5200815295) 

15 kg plastiksæk (varenr. 5200815298)

Produktcertificering  M1

 

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

Laveste anvendelsestemperatur er + 5 °C. Undgå støbning i direkte sollys eller stærk vind. Det er en god idé at pensle formen med fx madolie, 
inden du støber betonen.

Blanding

Bland 1 pose (5 kg) tørmateriale i 0,6-1 liter rent vand, afhængigt af den ønskede konsistens. Styrken varierer alt efter mængden af tilsat vand. 
Bland med en røremaskine med blandestav. Mindre mængder kan også blandes manuelt - bland omhyggeligt med spartel eller murske. Bland 
mørtlen i ca. 5 minutter for at opnå en ensartet konsistens. Du bør bære støvmaske under blandingen, og beskyttelseshandsker under hele 
arbejdet.

Udførelse

Vi anbefaler, at du arbejder udendørs pga. mørtelsprøjt og mindre støvmængder. Undgå kontakt med huden, og beskyt især øjnene mod 
mørtelsprøjt. Vi anbefaler forstærkning med et stål- eller plastiknet til tyndere og større støbninger. Efterbehandling består i at eftervande 
støbeoverfladen, så snart tørringen går i gang, normalt 2-3 timer efter blanding. Fortsæt eftervandingen i 2-5 dage mindst 1 gang om dagen. 
Åbne forme skal dækkes omhyggeligt efter første vanding. Formen kan fjernes tidligst 2 dage efter støbningen, men større støbninger kræver 
normalt en længere tørretid. Formen bør fjernes forsigtigt.
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•	Nem at anvende, du skal blot tilsætte vand

•	Velegnet til næsten enhver mindre betongenstand

•	Utallige muligheder, konsistensen kan ændres ved 
at tilpasse vandmængden

•	Til indendørs og udendørs brug

•	Sikker og holdbar

•	Støvreduceret



Rengør arbejdsredskaber og underlag med vand straks efter brug, da tørret beton er svær at fjerne. Rengør genanvendelige støbeforme med 
vand og opvaskemiddel. 
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