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Dette produktblad indeholder generelle anvisninger. Produktet kan 
anvendes under en række skiftende forhold og forudsætninger. Com-
bimix er ikke ansvarlig for opbevaring, anvendelse i konstruktion, 
bearbejdning eller udførelse, virkning i forbindelse med effekter med 
andre produkter, anvendelse betinget af lokale forhold eller andre 
eksterne faktorer. Combimix er heller ikke ansvarlig, hvis ovennævnte 
information fejlfortolkes eller fraviges af brugeren.

Produktbeskrivelse
Stolpebeton er en blandingsfri beton, der anvendes til lettere udstøbninger såsom stolper til 
hegn, postkasser, tørrestativer og lignende.

Anvendelsesområde
Produktet anvendes  til  lettere  udstøbning  såsom  stolper  til  hegn,  postkasser,  tørresta-
tiver  og  lignende.  Bemærk at dette ikke er en konstruktionsbeton. OBS!  Støberør  må   
ikke anvendes.

Forbehandling
Det bedste resultat opnår, hvis temperaturen i arbejdsområdet er mellem 10–25 °C. Opbevar tør-
mørtel og øvrigt materiale, så det holder en temperatur over 10 °C før anvendelse. Ved lavere tempe-
ratur end 5 °C standser styrkeforøgelsen. Ved anvendelse under  5 °C skal der tages foranstaltninger 
i forbindelse med vinterforhold. Grav et hul, som er mindst 30 cm dybt og har en diameter der er 
mindst 20 cm større end det objekt, som skal nedstøbes.

Blanding
Produkten ska inte blandas.

Udlægning
Sæt  det  objekt,  som  skal  nedstøbes,  ned  i  hullet.  Hæld  det  tørmørtlen  rundt  om  og  fik-
sér objektet ved at stampe forsigtigt omkring det. Hæld den beregnede  vandmængde mørt-
len at hærde efter 2–15 min. 

Efterbehandling og udtørring
Eftervand støbningen rigeligt det første døgn.

Opbevaring og emballage
Opbevares på et tørt sted. Opbevaringstiden er 12 måneder fra fremstillingsdatoen i uåbnet 
original emballage. Fremstillingsdatoen er angivet på emballagen. Produktet leveres i sække 
med 20 kg. 

Restprodukter og beskyttelsesanvisning
Tomme sække kan indleveres til forbrænding. Overskydende, tørt pulver, som opbevares kor-
rekt, kan anvendes igen. Hærdet materiale deponeres som byggeaffald. Produktet må ikke hæl-
des i afløb. Cement, som indgår i produktet, er kromatreduceret.

Dokument om sundhed, miljø, sikkerhed samt teknisk service
Gældende version af produktblad præsenteres på www.combimix.dk. Tidligere udaterede og 
daterede versioner er ikke gyldige. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte vores salgsorga-
nisation.    

Tekniske data
Bindemiddel Specialcement

Kornstørrelse ≤ 12 mm

Trykstyrke C10

Vandbehov 3,0 liter/20 kg

Vandbindemiddelstal –

Luftindhold –

Anvendelsestid 20 °C ca 2 min

Begynder at hærde ca 2–15 min

Lagtykkelse –

Frostbestandighed –

Materialeforbrug 20 kg giver ca. 10 liter

Farve Grå

Produktgrupp: Betonstøbning
Datum: 2019-06-07

Sid: 1(1)Stolpebeton
3,0 l 20 kg 10–25 °C

ca 2 
min

ca 2–15 
min

24 tim


