”Gør det selv”
- støbning med beton

Standardbeton
- tips og gode råd om beton

Tips og gode råd
før du begynder at støbe
Beton har mange gode egenskaber. For eksempel har beton høj
styrke og klarer selv store temperaturudsving.
Hvis du er ”handy-man” og derfor
lidt fix på fingrene er det let og enkelt at støbe i beton. Arbejdsmetoderne er i princippet ens uanset
hvad du skal støbe.
De fleste kan klare opgaverne
med weber.tørbeton 0-4 mm el-
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ler weber.tørbeton 0-8 mm.
Begge tørprodukter er færdigblandede, som udelukkende skal
tilsættes vand.
I vores sortiment findes også en
del specialprodukter til betonrenovering, understøbning og vinterbeton som gør det muligt at støbe
ned til -10 °C.
Du finder mere information om

speicalprodukterne på:
www.weber.dk
Hvis du har en opgave, der stiller
specielle krav til tæthed, trykstyrke
og frostbestandighed, bør du
kontakte din forhandler for valg af
det rigtige produkt.

”Gør det selv”-ideer

Redskaber og værktøj
For at blande mindre mængder beton,
skal du bruge en kraftig boremaskine,
en blandespiral og en spand. Skal du
blande store mængder skal du anvende
en blandemaskine.

Hvis du skal lave en betonkonstruktion
skal du bruge en støbeform (eventuelt
krydsfiner) og i de fleste tilfælde også
noget armeringsjern.

Frostfri dybde
Specielt sokler, stolper og mure skal stå
tilstrækkeligt dybt for ikke at tage skade
af frosten, frostfri dybde er 90 cm.

Støbning i minusgrader
Når du støber med almindelig beton må
temperaturen ikke være under + 5 °C
grader, idet styrketilvæksten aftager og
betonen kan gå i stykker på grund af
kulde.
Med vinterbeton kan du støbe i temperaturer ned til - 10 °C grader. weber exm
711/715 flydebetoner kan anvendes til
de fleste støbearbejder i lagtykkelser fra
30-300 mm.
Vær opmærksom på, at vinterbeton ikke
skal anvendes ved normale temperaturer
over + 5 °C grader, fordi betonen vil tørre
alt for hurtigt.

pudser du først overfladen med et pudsebræt og efterfølgende med et glittebræt.

Afdækning og eftervanding
For hurtig udtørring kan forårsage revner
i betonen. Dæk derfor åbne overflader
med plastic efter støbning.
Eftervand altid i forlængelse af støbningen. Det er specielt vigtigt ved stærkt
solskin og blæst. Vand flere gange i de
efterfølgende 2-3 uger. Herefter kan
støbeformen fjernes.
Hvis du ikke ønsker at eftervande, kan
du købe en væske hos din forhandler,
såkaldt krympespærrer, som hindrer at
vandet i betonen fordamper.

Byg en støbeform
Til betonkonstruktioner bygger du en
form af krydsfiner. Det er vigtigt at
formen er tæt og stabil. Husk at vande
formen inden støbning.
Skal du støbe sokler eller stolper skal
du bruge et rør af beton, metal, plast eller
pap.

Med et bræt komprimeres betonen så
luften stødes ud af betonen. Du skal
anvende handsker, et pudsebrædt og
et glittebræt.

Når du har udført støbningen skal du
afdække overfladen med plastfolie for at
hindre for hurtigt udtørring.

Blanding af beton
Hæld først halvdelen af vandet i blandekarret. Tilsæt herefter weber.tørbeton
og det resterende vand af et par gange.
Bland i nogle minutter. (Følg brugsanvisningen på emballagen).

HUSK at sikre dig, at din boremaskine har så stærk en motor, at
den kan blande betonen. Du kan
selvfølgelig også bruge en lille
betonblander.

Støbning
Betonen hældes i støbeformen så hurtigt
som muligt efter blanding. Fyld 15-30
cm i formen ad gangen. Komprimer med
bræt efter hver påfyldning for at få luftboblerne ud af betonen. Fyld formen en
smule over kanten. Om nødvendigt
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Sokler
I carporten står din bil godt beskyttet og du slipper for at skrabe is af
ruderne om vinteren.
Sådan støber du sokler til carporten
• Grav hullerne til frostfri dybde og læg
lidt sten i bunden.
• Stil formen ned i hullet og juster med waterpas, så den står vandret og i lod.
• Fyld formen med beton og placer en
stolpesko i betonen og juster så den står
korrekt inden weber.tørbeton 0-4 mm
sætter sig. Om nødvendigt anvendes et
kraftigere stolpejern for, at konstruktionen
bliver mere stabil.
Hegnsstolper - to forskellige metoder
Hegnsstolper kan fastgøres i færdige sokler
monteret med stolpebærere.
• Grav hullerne til frostfri dybde. Fyld lidt
beton i bunden og sænk de forberedte
sokler med stolpejern ned i hullet. Sørg
for at de står i lod og vatter.
• Fyld hullet omkring soklen og komprimer
grundigt.
Hegnsstolper kan også fastgøres således
• Grav hullerne til frostfri dybde minimum
90 cm. Placer stolperne mit i hullet og
omstøb med weber stolpebeton.
• Hæld halvdelen af vandet ca. 1-1,5 liter i
hullet.
• Tilsæt stolpebetonen direkte fra sækken.
Bland vand og beton i hullet og tilsæt
resten af vandet indtil betonen har en
jordfugtig konsistens.
• Sæt pælen i lod og etabler en midlertidig
afstivning. Komprimer/stamp betonen
omkring stolpen. Afstivningen kan normalt
fjernes dagen efter (afhængig af temperatur).
weber stolpebeton kan også blandes med
vand før den hældes i hullet omkring stolpen.
Flagstangssokkel
Først støbes en sokkel på traditionel vis. Hullet skal være i frostfri dybde minimum 90 cm.
• Der støbes til overkant af jordniveau
med hullet som form. Bor fire huller ned i
betonen til boltene i flagstangsbeslaget.
Hullerne bores i overstørrelse hvorefter
boltene justeres og støbes fast med
weber exm 702 ekspanderende beton.
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weber stolpebeton til carportens stolper, til flagstangen, havelågen og stakittet.
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Udendørslampe
Havelamper i indkørslen/haven giver udtryk
for en varm og en positivt velkomst, og kan
derudover anvendes for at fremhæve en smuk
beplantning.
• Grav et hul til frostfri dybde minimum 90
cm.
• Placer et pap eller plastrør i hullet og træk
et tomt elektrikerrør op igennem pap/plastrøret.
• Der støbes rundt med weber.tørbeton
0-4 mm om elektrikerrøret og samtidig
isættes beslag til lampe. Disse justeres
med waterpas.
Husk at elarbejde skal udføres af autoriseret
fagmand.
Trappe med skifer/klinke belægning
Når du anvender Leca® blokke behøver du
ikke en støbeform.
• Som støbeform til bundpladen graver du
et hul på ca. 70-120 cm dybde (afhængig
af bundforholdene). Start med at lægge
20-60 cm Leca® letklinker i bunden som
bærelag og støb med 10-15 cm weber.
tørbeton 0-8 mm. Husk at en betonplade
altid skal armeres.
• Oven på den støbte bundplade påmures
Leca® murblokken. Denne kan ligge 10-30
cm under jordniveau. På Leca® murblokken udføres et 20 mm slidlag med weber
tørbeton 0-4-mm.
• Husk at dække af med plastic, for at hindre for hurtig udtørring.
Efterfølgende påklæbes skifer eller klinker
på underlaget og der fuges. Husk at anvende
fliseklæb - og fugemasse til udendørs brug.
Husk at en trappe skal have en smule fald
udefter, således at der ikke står vand på den.
Havemur
Grav en rende ned til frostfri dybde, minimum
90 cm. Læg småsten i bunden og lav en
støbeform over jord eller anvend fundamentsblokke til udstøbning.
• Husk at placere armeringsjern uanset
metode.
• Herefter fyldes formen med weber.
tørbeton 0-8 mm eller weber rep 932
0-12 mm.
• Husk at montere eventuelle beslag til
stakit samtidigt.
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Underlag til affaldsbeholder
• En støbt plade gør det enkelt at flytte
samt rengøre omkring affaldsbeholderen.
• Grav 50 cm dybt. Der fyldes 40 cm
Leca® 10-20 i hullet. Oven på Leca®
laget lægges fiberdug. Herefter bygges støbeformen og der ilægges armeringsjern. Der støbes med weber.
tørbeton 0-8 mm eller weber rep
932 0-12 mm.
• Husk at afdække med plast for at
hindre for hurtig udtørring.
Fundament til postkasse
En støbt sokkel er et stabilt underlag for
postkassen.
Det indvendige mål i formen skal svare til
det færdige fundaments ydermål.
• Grav til frostfri dybde minimum 90
cm.

Blomsterkrukker
Det er enkelt og sjovt at støbe sine egne
blomsterkummer.
Du kan vælge at fremstille din egen
støbeform selv, eller du kan anvende
spande, krukker eller andet, som du har
derhjemme.
Princippet er altid det samme.
• Du fylder weber rep 930 0-4 mm i
bunden af det største form og placerer derefter den mindre form indeni
og fylder beton i mellemrummet mellem de to forme.
• Skil ikke formen, før betonen er
størknet.
Vil du ikke have den rå betonoverflade,
kan betonen males.

• Læg et par cementfliser i bunden af
hullet og sæt støbeformen henover.
• Sæt beslagene til postkassen således at monteringsbeslagene og bolte
er over fundamentet svarende i højden til den valgte postkassemodel.
• Hæld den færdige weber rep 932
0-12 mm i formen. Postkassen
monteres i henhold til anvisningen
fra producenten.
Fuglebad
Et vandspejl i haven giver både stemning
og er til nytte for fuglene.
• Grav et cirka 10 cm dybt hul.
• Byg en 10 cm høj støbeform, der
passer til det udgravede areal.
• Bøj et stykke armeringsjern til en
cirkel som udgør bassinets yderkant.
• Fastgør et hønsenet på armeringsjernet og form det til en skål.
• Hæld først weber rep 930 0-4 mm
i bunden af den udgravede form.
Sæt derefter det skålformede net
på plads i formen og fyld weber rep
930 0-4 mm i denne.
• Glat overfladerne med egnet værktøj, så nettet dækkes.
• Husk afdækning med plast for at
hindre for hurtig udtørring.
• Dekorer omkring fuglebadet med lidt
beplantning og pæne sten.
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Emballagestr. i sæk

Leveres i big bag

Leveres i silo

Miljøklasse tilslag

Min. trykstyrke i MPa

Kornstørrelse i mm

Max lagtykkelse

Materialeforbrug kg/mm/m²

Produktoversigt - støbeopgaver

Stolpebeton

25 kg

-

-

l

15

4 (8)

-

1,9

Tørbeton 0-4

25 kg

ü

ü

l

30

4

40

1,9

Tørbeton 0-8

25 kg

ü

ü

l

25

8

80

2,0

weber rep 930

25 kg

ü

-

l

50

4

50

1,9

weber rep 932

25 kg

ü

-

l

60

12

> 50

1,9

Fiberbeton

25 kg

ü

-

l

50

4

50

2,1

l Miljøklasse P = passiv. Eksponeringsklasse X0, XC1.
l Miljøklasse A = aggressiv. 3-lagsopbygning anbefales. Eksponeringsklasse XS1, XS2, XF3, XA2

• Tørbeton 0-4 mm og tørbeton
0-8 mm er beton i en god standardkvalitet. Begge typer anvendes
til støbning af klaplag, slidlag og
fundamenter.
• Tørbeton 0-4 mm anvendes også
til puds på sokler og sammenmuring
af brosten og kantfliser.
• Stolpebeton anvendes til faststøbning af fx postkasser, gyngestativer,
pæle og stolper af træ, jern, beton
m.m.

Vi er en af byggebranchens største
og mest erfarne leverandører af mineralsk baserede byggematerialer.
Alle vores produkter er fremstillet af
naturlige råstoffer som ler, sand, kalk
og cement. Vi mener nemlig, at det
bedste byggeri er det, som både er i
harmoni med mennesker og miljø.
Vi forsøger derfor at skabe balance
mellem materialer, miljø og de mennesker, der skal bo og arbejde i de
færdige bygninger. Inden for dette
område satser vi målrettet på at
opsamle knowhow og produktudvikle
vores løsninger.
Vil du vide mere om os, så tjek
weber.dk

• weber rep 930 og 932 anvendes
til støbearbejder og belægninger,
hvor der kræves en særlig stærk
og modstandsdygtig mørtel. Fx i
konstruktioner udsat for sulfat- og
anden kemisk belastning.
• Fiberbeton anvendes til betonarbejder, hvor der stiles krav til tæthed
og sejhed i den hærdende beton.
For detaljerede produktfakta:
Se www.weber.dk

www.weber.dk
Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV
Danmark
Tlf.: +45 24 24 00 00
Fax: +45 87 61 02 05

Saint-Gobain Weber A/S udvikler, producerer og markedsfører et omfattende sortiment af byggematerialer, byggesystemer og byggekoncepter. Vores fornemmeste opgave er at levere byggematerialer
af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser med mindst mulig belastning for miljøet.
For at opnå denne målsætning prioriterer vi et aktivt miljøarbejde højt – uanset om det handler om
retablering af udgravningsområder eller rationel og forbedret produktion, emballage og transport.
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Elementbeton

Saint-Gobain Weber A/S
Weber er del af Saint-Gobain, som
er en af verdens største industrikoncerner indenfor byggeprodukter.
Vi producerer og leverer produkter,
løsninger og udstyr fra fabrikker
verden over.

