weber Pihabetoni puutarha- ja piharakenteisiin
• Pakattu 20 kg kierrätettävään kahvalliseen muovisäkkiin
• Pitää myymälän lattian puhtaana
• Tiiviin säkin ansiosta lattia ja auto säilyvät siisteinä
• Helppo kantaa
• Kattavat ohjeet varmistavat hyvän lopputuloksen

Tuotekuvaus

Kuvaus

Pihabetoni on Weberin uutuustuote, kodin tai mökin monipuolisten pihabetonitöiden tekemiseen. Se soveltuu esimerkiksi portti- ja aidantolppien valuihin, pienten piha-anturoiden ja
portaiden tekemiseen, pyykinkuivatustelineen ankkuroimiseen
tai maan kovettamiseen esim. ennen kivetyksien asentamista.
Pihabetoni on täysin kotimainen tuote, joka on pakattu kierrätysmuovista valmistettuun, 20 kg:n helposti kuljetettavaan ja
kierrätettävään kahvalliseen muovisäkkiin.

Vedentarve

2,0-2,5 l/20 kg säkki

Valmista massaa

9-9,5 l/20 kg säkki

Käyttöaika

1h

Puristuslujuus 28 vrk

n. 15 MPa (EN 12190)

Varastointiolosuhteet

Avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika on 1
vuosi valmistuspäivästä kuivassa tilassa.

Pakkaus

20 kg:n säkki

GTIN-koodit

6415910049317 (20 kg)

Tuotehyväksynnät

Avainlippu

teissa (kuten esim. tulipesän tai ulkogrillin laatan valamiseen)
tulenkestävää weber VM Tuli Valumassaa, ohjeistuksien
mukaisesti. 

Sekoitus

Levitystapa
• Käsin levitettävä

Käyttökohteet

Sementtipohjainen weber pihabetoni soveltuu erilaisten
piha- ja puutarharakenteiden asennuksiin ja valuihin, joissa ei
vaadita suurta lujuutta, esim. portin- ja aidantolpat, ulkogrillit,
istutusaltaiden ja alueiden reunat ja vastaavat.
Alusta
Alin käyttölämpötila on +5 °C. Valua suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. 
Rajoitukset
• Ei sovellu käytettäväksi rakenteissa, jotka ovat suorassa
kosketuksessa tulen kanssa. Käytä edellä mainituissa raken-

2–2,5 litraan juomakelpoista vettä sekoitetaan 20 kg kuivalaastia. Sekoitus tapahtuu betonimyllyllä, pieniä määriä voidaan
sekoittaa myös lapiolla tai porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä. Alin käyttölämpötila on +5 °C. Käyttöaika veden lisäyksestä
on n. 1 tunti.

Työohjeet

Työssä noudatetaan normaaleja betonitöiden työtapoja. Valua
jälkihoidetaan kastelemalla ja estämällä kosteuden haihtuminen rakenteesta esim. muovipeitteillä vähintään 5 vrk:n ajan.
Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. 

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot
Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet
Tuotekoodi

Nimi

Pituus

Leveys

Korkeus

Tilavuus

Paino

Lavalla

GTIN

1022333

weber Pihabetoni 20 kg

470 mm

300 mm

80 mm

11,28 dm³

20 kg

48

6415910049317
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