
Hurtighærdende beton
Blanding af produkter kan i nogle tilfælde give 
det blandede produkt ekstra egenskaber.

Generelt tilråder Saint-Gobain Weber 
A/S, at der kun tilsættes rent vand til 
vores tørprodukter. 

Samspil mellem specifikke Weber-pro-
dukter kan i særlige situationer give mu-
lighed for at opnå specielle egenskaber.

Et sådant eksempel hvor samspil mellem 
Weber-produkter giver nye egenskaber, 
er weber tørbeton + weber.rep 760 = 
hurtigt hærdende beton.

weber tørbeton + weber.rep 760 = 
hurtigt hærdende beton
Alle har vel stået i den situation at skulle 
bruge en beton, som afbinder hurtigt. 
Ved tilsætning af weber.rep 760-lynce-
ment til en weber tørbeton er der nu en 
mulighed for hurtigt hærdende beton til 
fugtige og ikke sugende underlag.

weber tørbeton er en 1-komponent tør-
beton, der alene skal tilsættes vand. 
Produktet indeholder portlandcement, 
0-4 mm sand og plastificerende additiv 
og leveres i 25 kg sække.

weber.rep 760 er en lyncement på ce-
mentbasis, der leveres i 13,5 kg spande.

Til én pose weber tørbeton tilsættes 
15-20 % weber.rep 760. Hærdeproces-
sen er temperaturafhængig og begynder 
efter 3-8 minutter. 
Det færdige produkt er tørt efter 12 
minutter til 24 timer alt efter blandingsfor-
hold, anvendelsesområde og temperatur.

Yderligere information om produkterne 
kan findes på vores hjemmeside her:

weber tørbeton

weber.rep 760

Udførelse i øvrigt iht. Webers produktblade, 
se www.weber.dk. For god ordens skyld gøres 
opmærksom på, at Saint-Gobain Weber A/S 
ikke påtager sig ansvaret for projektering eller 
udførelse, da dette er uden for Saint-Gobain 
Weber A/S’ ansvarsområde. Der henvises i 
øvrigt til Saint-Gobain Weber A/S’ alminde-
lige salgs- og leveringsbetingelser, herunder 
særligt pkt. 7.4.
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Samspil mellem Weber-produkter

      Blanding af produkter kan i nogle       

     tilfælde give det blandede produkt             

    ekstra egenskaber. Disse egenskaber    

   er nogle gange ukendte, og i andre 

tilfælde kan de oprindelige egenskaber helt 

forsvinde. 

       Samspil mellem produkter kan føre til      

    andre egenskaber, end produkterne hver       

   for sig indeholder. I andre tilfælde kan en 

ønsket egenskab tilføres fra ét produkt til et 

andet. 

Weber er del af Saint-Gobain, som er en af verdens største 
industrikoncerner inden for byggeprodukter. Weber producerer og markeds-

fører et omfattende sortiment af mineralsk baserede 
byggematerialer og -systemer. 

Alle vores produkter er af høj kvalitet og fremstillet af naturlige 
råstoffer, som belaster miljøet mindst muligt.

Vil du vide mere om Weber, så tjek www.weber.dk

www.weber.dk 
Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV
Tlf.:  +45 24 24 00 00
E-mail: weber@weber.dk

http://www.weber.dk/beton/produkter/stoebebeton/weber-toerbeton-0-4-mm.html
http://www.weber.dk/beton/produkter/specialbeton/weberrep-760.html

