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JÓ TUDNI

Anyagigény: 19 kg/m2/cm 
Kiadósság: a felhasználás módjától függ 
Keverővíz-szükséglet: 0,08-0,1 liter víz 1 kg szárazanyaghoz 
(kb. 2-2,5 liter/25 kg zsák)

TECHNIKAI ADATOK

• Max. szemcseméret: kb. 3 mm
• Kötésidő/járhatóság: 24 óra/cm
• Nyomószilárdság: C20
• Hajlító-húzószilárdság: F4

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

900H 25 kg/zsák 48 zsák / 1200 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

• +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett 
és esőben a bedolgozás nem javasolt.

• Az elkészült felületet az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól 
óvni kell. 

• Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
• A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között 

tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Felhasználásra kész beton barkács célokra, képlékeny álla-
potban betonozási és javítási munkákhoz; földnedves állapot-
ban aljzat készítésére, továbbá egyéb, nem tartószerkezeti 
munkákhoz. MSZ EN 13813 szerinti besorolása: CT-C20-F4 

webermix hobby
Hobbybeton

• Repedésmentesen 
szilárdul

• Kültérre és beltérre is 
alkalmazható, hobby 
célokra

• Könnyen bedolgozható
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen száraz, szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes, valamint mentes az 
elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír stb.). A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani.

FELDOLGOZÁS

A szárazanyagot tiszta vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze. A betonkeverőbe mindig először 
a vizet, majd utána a poranyagot töltsük be. A nedves beton elkészítéséhez kb. 4-5 perc keverésre van szükség. A 
betont a keverőből talicskába vagy vödörbe töltjük, onnan pedig a bedolgozás helyszínére kiöntjük. Ezután lapát 
segítségével tömörítjük, majd elegyengetjük. Nagyobb felületek síkra húzásához használjunk hosszú vízmértéket. A 
végleges felület utókezelést igényel, gyors száradás esetén takarással, locsolással óvjuk. A kiterített anyag kötésideje/
járhatósága kb. 24 óra centiméterenként.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további 
hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítményny-
ilatkozatát és biztonsági adatlapját is. 
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