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Parandus- ja tasandusbetoon

KASUTUSALA
Remontbetoon erinevate betoonpindade tasandamiseks, aukude 
täitmiseks nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadel sise- ja 
välistingimustes, nt. soklid, sise- ja välisbetoontrepid jne. Toode võib 
jääda välitingimustes katmata. Kihipaksus 3-20 mm, aukude 
täitmisel 50 mm. Kulunorm: 2kg/m²/mm

ALUSPIND
Aluspind puhastatakse lahtistest betoonosadest või muust naket 
nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm. 
Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga 
(weber.vetonit REP 05). Töid teostatakse kuivades oludes, aluspinna 
temperatuur peab olema vähemalt +5°C. Enne tööde algust tuleb 
aluspinda kergelt niisutada veega. 

SEGU VALMISTAMINE
Kuivsegu (5 kg) segatakse 0,8 l puhta veega trelli ja vispli abil. 
Väiksema koguse võib segada ka käsitsi näiteks kellu või 
pahtlilabida abil, segada niikaua kuni on mass on ühtlane, umbes 5 
minutit. Seejärel lase segul seista umbes 10 minutit.  Valmissegatud 
segu kasutusaeg on umbes 45 minutit.

TÖÖDE TEOSTAMINE
Segu paigaldatakse kellu või spaatli abil, paigaldatud segu on 
võimalik siluda siluri abil või kanda pinnale mustrit harjaga.  
Paigaldatud segu tuleb niisutada peale selle hangumist umbes 2-3 
tundi peale paigaldamist. Betoonpinna niisutamist tuleks jätkata veel 
2-5 päeva peale betooni paigaldamist ühel korral päevas. Samuti 
tuleks valatud betoonpind katta sademete eest. Külmades ja 
niisketes oludes kuivamisaeg pikeneb. Segu paigaldamiseks on 
minimaalne temperatuur + 5 °C.  Kuivamisjärgselt on toode 
ülevärvitav sobiva betoonikaitse- või fassaadivärviga.

KASUTUSJUHIS
Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama 
tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis 
tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. Täiendav info 
ja dokumentatsioon on leitav: www.weber.ee

SÄILITAMINE JA JÄÄTMEKÄITLUS 
Segu säilib kuivades oludes kinnises pakendis 24 kuud 
tootmiskuupäevast. Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooni. Kuivsegu 
võib käsitleda segajäätmena, kivistunud materjali mineraalse 
jäätmena. Tühja pakendi  võib põletada.

weber OutdoorRepair

TOOTEKIRJELDUS

Kulunorm u 2 kg/m²/mm

Soovituslik kihipaksus
3-20 mm tasandamisel 
- 50 mm aukude täitmisel

Veekulu u. 0,8 l/5 kg

Valmissegu kogus u. 3,4 l/5 kg

Kasutusaeg u. 45 min

Sideaine
CEM II A 42,5 R, rkiirkivinev 
portlandtsement 

Täiteaine
Liiv ja lubjakivi 0-1,2 mm

Lisaained
Töödeldavust, naket ja 
ilmastikukindlust parandavad 
ained

Nakketugevus (28 päeva) > 1.0 MPa (EN 1542)

Survetugevus (28 päeva) > 15 MPa (EN 1542)

Tuletundlikus A2 (EN 13501-1)

• Väga hea nakkeomadusega

• Lihtne paigaldada

• Külmakindel

• Betooni värvi

Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 (1) 15.06.2017




