Teknisk datablad
Fix und Fertig Beton S
Produktbeskrivelse:

Fix und Fertig Beton S er en alsidig, hurtighærdende beton
klar til brug, som er let at bearbejde.

Sammensætning:

Fix und Fertig Beton S består af tørret natursand, mineralske
tilslag, cement og derudover additiver for bedre bearbejdning.

Anvendelse:

Fix und Fertig Beton S kan bruges til mindre betonarbejde i hus og hjem
Produktet er ideelt til fundering af stolper som eksempelvis ved opsætning
af hegn, flagstænger, havelamper, tørrestativer, skilte m.m. Specielt til
områder, hvor der kræves hurtig hærdning.

Forbrug:

Ca. 20,0 kg/kvm. pr. cm. (kornstr. 8 mm). Ca. 17 L beton pr. sæk.

Udførelse:

Området fugtes med vand og stolpen nedsættes og fikseres. Tilsæt
den færdigblandede Fix und Fertig Beton S i lag efter lag og
komprimér. Området beskyttes mod for hurtig udtørring. Der tilsættes
ca. 3,3 L vand pr. sæk. Åbningstiden er ca. 5 minutter afhængig af
temperatur.

Emballage:

I papirsække à 30 kg.

OBS:

Frisk blandet beton skal beskyttes mod regn, frost og direkte sol. Betonen må
ikke anvendes ved temperaturer under + 5 °C.

Råd om sikkerhed:

Fix und Fertig Beton S indeholder cement og reagerer alkalisk mod fugt.
Forholdsregler: Lokalirriterende, irriterer huden, risiko for øjenskade. Opbevares uden
for børns rækkevidde. Undgå indånding af støv og hudkontakt.
I tilfælde af at produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl dem da straks og
kontakt eventuelt en læge. Brug egnede handsker og beskyttelsesbriller. Ved
indtagelse kontakt straks en læge.
Emballagen skal være tømt for indhold, før den kasseres på genbrugsstationen.
Bortskaffes selve produktet, klassificeres det som byggeaffald.

Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte
rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores
erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til
ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder
forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal
underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og
hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og
retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i
forbindelse med tekniske spørgsmål.
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