
STØP
Støpe Enkelt
Støpe Enkelt er en hurtigherdende betong som ikke skal blandes, men helles direkte i vannet.
Produktet brukes til enklere faststøping av f.eks. tørkestativer, postkasser, papirkurver og
rekkverksstolper. 
STØPE ENKELT ER IKKE KONSTRUKSJONSBETONG.

Arbeidsbeskrivelse
Støpe Enkelt er en hurtigherdende, blandingsfri betong som helles direkte i vannet. Produktet brukes til enklere faststøpinger av
f.eks. tørkestativer, postkasser, papirkurver og rekkverksstolper.

FORBRUK
Mål på hullet - Mengde ca.

20x20x30 cm - 24 kg
20x20x40 cm - 32 kg
30x30x30 cm - 54 kg
30x30x40 cm - 72 kg
30x30x50 cm - 90 kg
40x40x50 cm - 160 kg
40x40x60 cm - 192 kg

Det betyr at det brukes ca 6,25 l vann per 25 kg pose pulver.

1. Arbeid i temperatur over 5 °C. Grav en grop der objektet som skal støpes fast, har minst 10 cm luft på hver side. Hullet skal
være dypt nok til å oppnå forankringslengden.

2. Fyll minst halve hullet med rent vann. Hvis den omgivende grunnen har drenerende egenskaper, f.eks. sand eller pukk, krever at
det legges en heldekkende plastpose i hullet før du heller i vannet. 

3. Hell i Støpe Enkelt jevnt og rolig til hullet er fylt. Trykk ned det som skal støpes fast. 

4. Mindre objekter trenger ikke støtte. Større objekter bør støttes den første halvtimen. Objekter som er vanskelige å presse ned i
betongen, f.eks. de med større forankringsjern, settes i hullet før du heller i betongen.

5. Vann eventuelt betongen igjen hvis den ikke er helt gjennomfuktet.

Tekniske data

Bindemiddel Cement

Tillslag 0-8 mm

Brukstid Omedelbart

Sjikttykkelse > 50 mm

Vannmengde 6,25 l/25 kg

Forpakning
25 kg forpakningen består delvis av resirkulert plast og sorter som myk plast eller i henhold til lokale instruksjoner i kommunen.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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Lagring
25 kg plastsekker skal brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr oppbevaring i ubrutt
forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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