
Safestep Betonglagning - Quick 
- Appliceringsanvisning 

 
 
 
VIKTIGT: Påbörja ej applicering om det väntas frost eller regn från appliceringstillfälle och 24 
timmar framåt. Applicera heller inte produkten i direkt solljus, om temperaturen är under 10 C° 
eller över 30 C°. 
  
 
Förberedelser: 
 

1. Se till att underlaget är rent, torrt (fuktigt OK) och fritt från olja och lösa partiklar. Använd 
avfettning om nödvändigt. 

2. Borsta gärna av ytan med en stålborste. 
 
 
Blandning: 
 

1. a) Häll i önskad mängd pulver i hinken och tillsätt vatten i enlighet med nedan 
proportioner: 

 
● För tjock/trögflytande produkt: 125 ml / 1 kg pulver. 
● För rinnig produkt (för djupare hål): 175 ml / 1 kg pulver. 

 
1. b) Blanda ihop de två komponenterna noggrant. För mindre mäng produkt går det bra att 

blanda för hand med en murslev eller annat passande verktyg. För större mängd 
produkt, använd gärna en elektrisk borrvisp/betongvisp. 

2. På grund av den korta processtiden (max 10 min), blanda gärna ihop komponenterna i 
närheten av det område som ska behandlas/lagas. 

3. Ha gärna en hink med vatten i närheten så att de verktyg som används kan sköljas av 
direkt efter applicering. 

 
 
Applicering: 
 

1. När blandningen är slät och uppnått önskad konsistens, häll i produkten i de hål som ska 
lagas. 

2. Om produkten blandats enligt anvisningarna ska den vara självutjämnande. Det krävs 
således väldigt lite arbete för att få ett jämnt resultat. 

 
 
 

För mer info, ring oss på Safestep på 010 130 70 80 eller maila oss på info@safestep.se 



Härdning: 
 

1. Produkten kan belastas med tung trafik redan efter 2 h. 
2. Om temperaturen är under 10 C° kan härdningstiden förlängas.  
3. Som en riktlinje: Vid en temperatur på 5 C° bör produkten låta härdas i 24h. 

 
 
Rengöring:  
 

1. Alla verktyg ska tvättas rent med vatten direkt efter användning. 
 

För mer info, ring oss på Safestep på 010 130 70 80 eller maila oss på info@safestep.se 


