
Safestep Betonglagning  
- Appliceringsanvisning 

 
 
VIKTIGT: Påbörja ej applicering om det väntas frost eller regn från appliceringstillfället 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 och fritt från olja och lösa partiklar. 
2. Varje förpackning innehåller 2 komponenter – murbruk och härdare. Häll i murbruket i en 

passande behållare. Skapa ett hål/en krater i murbruket och häll i härdaren. 
3. Använd en murslev och blanda ihop de två komponenterna noggrant, alternativt knåda 

blandningen för hand. Viktigt: använd gummihandskar, låt ej komma i kontakt med 
huden. Vid större partier kan det vara smidigt att använda en elmixer. 

4. Se till att blanda ordentligt. Ju mer det blandas, desto lättare blir hanteringen av 
produkten. Blanda tills produkten är grå och smidig. 

 
 
Applicering:  
 

1. När produkten är färdigblandad, använd en murslev för att applicera produkten i 
sprickan/hålet. Fyll ut, platta till och jämna ut produkten med mursleven, så att produkten 
ligger jämn med omkringliggande underlag. 

2. För att få bort ojämnheter som är svåra att jämna ut med mursleven, fukta ner en trasa 
med lacknafta och dra över produkten tills ytan är slät. 

3. Produkten kan appliceras så pass tunt som 5mm i tjocklek och uppnår ändå full styrka. 
4. Tjockleken på produkten bör ej överskrida 50mm. Om skadan i underlaget är djupare än 

så skall produkten appliceras i flera lager om 50mm tills den täcker skadans djup. Låt 
produkten härda mellan varje lager. 

5. Produkten kan belastas av lätt trafik efter 3-12 h. För tung trafik, vänta minst 24 h. 
 
 
Viktig info: 
 

● Förvaras utom räckhåll för barn. 
● Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. 
● Undvik hud- och ögonkontakt. Vid ögonkontakt, skölj noggrant med vatten och kontakta 

läkare omedelbart om irritation uppstår. Vid kontakt med huden, skölj noggrant med 
vatten och tvätta bort produkten med tvål. 

● Tvätta kläder som kommit i kontakt med produkten. 

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


