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 weber white concrete Valkoinen askartelubetoni
•   Helppokäyttöinen, lisää vain vettä
• Soveltuu lähes mihin tahansa betonista tehtäviin 

pieniin esineisiin
• Monikäyttöinen, massan koostumusta voi muuttaa 

vesimäärää säätämällä
• Ulko- ja sisäkäyttöön
• Turvallinen ja kestävä
  

Kuvaus 
Kuivabetoni, josta saadaan vettä lisäämällä helppokäyttöinen 
laasti pieniin askarteluvaluihin ja valutöihin. 

Edut 
• Alhaiset emissiopäästöt
• Vähemmän pölyävä

• Kulutusta kestävä 

Levitystapa 
• Käsin levitettävä 

Käyttökohteet 
Askartelukäyttöön soveltuva betoni, jolla voidaan helposti 
tehdä erilaisia betonisia esineitä, joko muotilla tai muovaa-
malla. Esimerkkejä käyttökohteista: betonisia puutarha-ai-
heita, koriste-esineitä sisätiloihin, betonitaidetta, jopa pieniä 
puutarhakalusteita. 

Alusta 
Alin käyttölämpötila on +5 °C. Valua suorassa auringonpais-
teessa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Valumuotit on 
hyvä rasvata esim. ruoka-öljyllä ennen valua.                     

Sekoitus 
Pussillinen (5 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 0,6-1,0 litraan 
puhdasta vettä, halutusta koostumuksesta riipppuen. Lujuus 
vaihtelee lisätystä vesimäärästä ja jälkikastelusta riippuen. 
 
Haluttaessa, tuotetta voidaan sävyttää sävytyspastoilla tai 
epäorgaanisilla pigmenteillä. 
 
Sekoitus tapahtuu esim. porakonevispilällä, pienemmät 
määrät voidaan sekoittaa myös huolellisesti käsin (esim. lasta 
tai kauha). Laastia sekoitetaan n. 5 minuuttia tasaisen koos-
tumuksen saavuttamiseksi. Hengityssuojainta tulee käyttää 
sekoituksen aikana ja suojakäsineitä kaikissa työvaiheissa. 

Tuotekuvaus
Vedentarve 0,6-1,0 l/5 kg (12-20 %)

Valmista massaa n. 2,5 l/5 kg

Käyttöaika n. 1 h

Runkoaine Luonnonhiekka ja kalkkikivi 0-3 mm

Pakkasenkestävyys Kyllä, soveltuu ulkokäyttöön

Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton 
pakkaus, kuiva tila)

Pakkaus 5 kg:n pussi.

Tuotehyväksynnät M1



2/2

SAINT-GOBAIN FINLAND OY
Strömberginkuja 2 (PL 70), 00380 Helsinki
Puhelin 010 44 22 00
www.fi.weber

21.1.2020
Työohjeet 
Työskentely on suositeltavaa tehdä ulkotiloissa, laastiroiskeid-
en ja vähäisen pölyn takia. Laastin ihokosketusta tulee välttää 
ja erityisesti silmiä on suojattava laastiroiskeilta. Ohuemmat ja 
isommat valut on suositeltavaa vahvistaa teräs- tai muoviver-
kolla. Valua jälkihoidetaan sumuttamalla vettä valun pinnalle 
heti jäykistymisen alettua, yleensä 2-3 h sekoituksen jälkeen. 
Vesisumutusta tulee jatkaa 2-5 vrk vähintään kerran päivässä. 
Avoimet muotit tulee peittää huolella ensimmäisen kastelun 
jälkeen. Muotit voidaan purkaa aikaisintaan 2 vrk jälkeen valus-
ta, isommat valut vaativat yleensä pidemmän kuivumisajan. 

Muotti tulee purkaa varovasti. 
 
Työvälineet ja alusta puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen, 
koska kuivunut betoni on hankala puhdistaa työvälinei-
stä. Uudelleenkäytettävät muotit tulee puhdistaa vedellä ja 
astianpesuaineella.                                     

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


