Skalflex Stolpebeton
Fabriksfremstillet tørbeton

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Stolpebeton er en fabriksfremstillet tørbeton
bestående af cement og ovntørret kvartssand i varierende
kornstørrelse op til 8 mm sten.

Arbejdets udførelse
Hullerne graves til frostfri dybde på min. 90 cm.
Placér stolpen i hullet, og hæld den færdigblandede
beton ned omkring stolpen.

Skalflex Stolpebeton er færdigblandet og skal kun tilsættes vand.

Sæt stolpen i lod og monter midlertidig afstivning.
Komprimer betonen omkring stolpen.
Efter ca. 1 døgn kan den midlertidige afstivning fjernes.

Produktet kan variere i farve, men dette er uden betydning, da Skalflex Stolpebeton anvendt efter formålet ikke
vil være synlig.
Anvendelsesområder
Skalflex Stolpebeton anvendes til nedstøbning af pæle og
stolper af jern, træ, beton m.m. Velegnet til nedstøbning
af postkassekonsoller, gyngestativer, flagstænger m.m.
Opblanding
Hæld den afmålte vandmængde i blandespanden og
tilsæt derefter betonpulveret.
Betonen opblandes manuelt i spand/balje eller med
elektrisk blander. Konsistensen skal være jordfugtig.
Bemærk, at der kan være forskel i nødvendig vandmængde fra sæk til sæk, ligesom der kan forekomme varierende
farvenuancer.

Alternativt kan betonpulveret hældes direkte ned i hullet
og fordeles omkring stolpen. Forvand evt. hullet.
Betonen vil optage fugt fra jorden.
Denne metode er mindre stabil end ved at anvende forblandet beton, og anbefales derfor ikke til faststøbning af
elementer med krav til stabilitet.
Bemærk
Der må ikke støbes i vinterperioden.
Uhærdet beton tåler ikke frost.
Færdigblandet beton skal anvendes inden for 45 minutter.
Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når betonen
er færdigblandet.
Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.
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Skalflex Stolpebeton
Teknisk data
Anvendelse:
Opblanding:
Udbytte:
Kornstørrelse:
Blandetid:
Anvendelsestid:
Døgntemperatur:
Hærdeperiode:
Opbevaring:
Holdbarhed:
Farve:

Til nedstøbning af pæle og stolper
af jern, træ, beton m.m
Fra 3,25 liter rent, koldt vand pr. 25 kg beton.
Vandmængden kan variere fra sæk til sæk
25 kg tørprodukt giver ca. 12,5 liter færdigblandet beton
Varierende kornstørrelser, op til 8 mm sten
Min. 5 minutter - max. 15 minutter
Højst 45 minutter
+5°C til +25°C
Min. 28 dage ved 20°C
Frostfrit
Min. 12 måneder efter produktionsdato
Der må forventes nuanceforskelle i farven fra sæk til sæk,
hvilket er uvæsentligt, da Stolpebeton anvendt efter
formålet ikke vil være synlig i det færdige resultat

25 kg, DB-nr. 1671926

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på
www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.
FARE
H315
H317
H318
H335
P101

Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P305/351/338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til
lokale affaldsregulativer.
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