
Produkt

Zebra Snabb betong

Användnings område

- Snabb betong är en cementbaserad torrbetong som används både inne som ute. 

- Kan spacklas tunt- och eller byggas upp till 20 - 80 mm.

Produktegenskaper

- Kan normalt användas på underlag av betong, trä, isolering mm

- Både på flytande golv på plastfolie eller fast förankrat mot underlaget.

- Lagd på isolering, eller icke bärkraftigt underlag, skall armering utföras som på vanlig gjutning, tjocklek minst 40 mm.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.

- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer inomhus, och en slamma utomhus.

- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.

- Betong skall vara äldre än 2 månader.

- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

Blandning / Applicering

- Underlaget måste vara fritt från lösa partiklar, damm, fett mm.

- Sugande underlag förfuktas, svaga underlag primas med Zebra primer eller slammas.

- Häll rent kallt vatten i blandnings spannen 2,2 liter / 25 kg bruk.

- Blanda grundligt till en jordfuktig konsistens.

- Läggs ut som vanlig pågjutning med hjälp av banor och putsbrätt, och kan bearbetas i ca 2 timmar.

- Bearbetning av ytan kan ske när massan har satt sig. 

- Skydda utlagd massa mot för snabb uttorkning t.ex plastfolie. Undvik drag, stäng dörrar och fönster.

- Det får inte tillföras någon extra värme, och det skall inte eftervattnas.

Rengöring

- Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Materialtekniskdata

Materialbas Cementbaserad torrbetong

Komponenter 1 komponent 

Konsistens Pulver form

Åtgång 25 kilo ger 12 kg massa. 2,1 kg / mm / m²

Färg Grå

Vattenmängd 2,2 liter vatten till 25 kg bruk.

Brukstid 2 timmar

Torktid Torktid ca 18 timmar, tät beläggning efter 24 timmar.

Skikttjocklek 20 - 80 mm

Lagringstid Minst 12 månader

Förvaring Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C

Förpackning 25 kg säck Art.nr 30515055 EAN-nr

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad, Byggvarudokument BVD 3 eller ring Teknikkontakt 0470-22919
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