
GJUTA
Gjuta Enkelt
Gjuta Enkelt är en snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet. Produkten
används till enklare fastgjutningar av t.ex. torkvindor, brevlådor, papperskorgar och staketstolpar. 
GJUTA ENKELT ÄR INTE EN KONSTRUKTIONSBETONG.

Arbetsbeskrivning
Gjuta Enkelt är en snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet. Produkten
används till enklare fastgjutningar av t.ex. torkvindor, brevlådor, papperskorgar och staketstolpar. 

ÅTGÅNG 
Mått på hålet Mängd ca 
(cm) (kg) 
20x20x40 32 
20x20x30 24 
30x30x50 90 
30x30x40 72 
30x30x30 54 
40x40x60 192 
40x40x50 160 

1. Arbeta i temperatur över 5 °C. Gräv en grop där objektet som ska fastgjutas har minst 10 cm luft på varje
sida. Hålets djup ska vara tillräckligt för att förankringslängden uppnås. 

2. Fyll minst halva hålet med rent vatten. Omgivande mark av dränerande karaktär, t.ex. sand eller makadam,
kräver att en heltäckande plastpåse placeras i hålet innan vattnet hälls i. 

3. Häll lugnt och stadigt ner Gjuta Enkelt tills hålet är fyllt. Tryck direkt ner det som ska fastgjutas. 

4. Mindre objekt kan lämnas ostagade. Större objekt bör stagas den första halvtimmen. Objekt som är svåra att
pressa ner i betongen, t.ex. de med större förankringsjärn, placeras i hålet innan betongen tillsätts. 

5. Vattna eventuellt betongen igen om den inte är helt genomfuktad. 

Teknisk data
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Teknisk data
Bindemedel Cement

Ballast Sand 0-6 mm

Tryckhållfasthet ca 20 MPa EN 12190

Användningstid Omedelbart

Förpackning
Produkten levereras i 25 kg säck (art.nr 5511805).

Lagring
Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt.
Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev
reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell
information se alltid www.finja.se

Gjuta Enkelt - sida 2 (2)


	Gjuta Enkelt
	Arbetsbeskrivning
	Teknisk data
	Förpackning
	Lagring


