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FÄSTBRUK FÖR HÅRDBETONG 2-K

Produktbeskrivning
Fescon Fästbruk för hårdbetong 2-K är en tvåkomponents cementbaserad dispersionsmodifierad
produkt som används som Fescotop F90K Fästbruk för hårdbetong. Maximal kornstorlek är 1,2 mm.
• enkel att använda
• Utmärkt vidhäftningsförmåga
• breds ut med borste
• fritt från klorider
Användningsområden
• För att säkerställa fästning av Fesco Fescotop F90K hårdbetong till den gamla frästa
underlagsbetongen
• För andra omfattande gjutobjekt för att förbättra fästningen till underlaget, t. ex. med Korrobetong

Bruksanvisning
Blandningsinstruktion:
Vätskekomponenten blandas före användning.
Fem liter vätskekomponent rörs om med en borrvisp i ca 2 minuter till 25 kg torrsubstans. Vid behov
görs en smidighetsjustering genom att tillsätta vatten max. 1,5 liter per dos.
Låt bruket stå i några minuter och gör en kort omblandning. Bearbetningstiden för det färdiga
fästbruket för hårdbetong är ca 2 timmar.
Fästunderlaget rengörs från löst damm och smuts. Innan bruket appliceras mattfuktas underlaget.
Applicera murbruket:
I samband med Fescotop F90K hårdbetong borstas fästbruket för hårdbetong noggrant på det frästa
underlaget, som fuktats kvällen innan. Det får inte finnas något löst vatten på underlaget!
Beroende på underlaget räcker en säck, efter vätsketillsats, till cirka 8-12m2.
Fescotop F90K hårdbetong:
Fescos Fescotop F90K hårdbetong appliceras på fästbruket för hårdbetong enligt vått på våttprincipen, i enlighet med den separata instruktionen. Mängden fästbruk för hårdbetong bidrar i sin tur
till hur snart slipningen kan inledas. Därför bör alltså för stora mängder fästbruk för hårdbetong
undvikas, precis som för små mängder.
Avfallshantering
Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras
till ett mottagningsställe för problemavfall.
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Tekniska data
Materialåtgång

ca 2–3 kg/m2 (torr produkt)

Färdig massa

12-13 l / 25 kg (efter tillsättning av dispersion)

Konsisten

Pulver + dispersion i vätskeform

Färg

mörkgrå

Förpackningsstorlek

25 kg torr produkt och 10 l dispersion

Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr platsDispersionen
får inte frysa

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid

2h

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Brandklass

A2

Transport

Varm transport

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden,
kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

