
STØP
Concreate
Forberedelse: Bruk stabile former av plast, tre eller metall. Husk at støpen skal være mulig å komme ut av
formen, så velg en kjegleformet profil på formen slik at det blir lettere å fjerne formen senere. Spray eller smør
formen med matolje eller silikonspray. Blanding: Små mengder, opptil en kilo, kan blandes for hånd. Hell riktig
mengde vann i blandebeholderen og hell deretter i Concreate. Bland til blandingen er homogen og bland
deretter i ytterligere to minutter. Større mengder blandes med en boremaskin og verktøyvisp. Behandling:
Umiddelbart etter støpning skal formen dekkes med plast og holdes fuktig i en uke. Etter en dag kan mindre
gjenstander bli nedsenket i vann. Fjerne formen etter at herding av vann er fullført. Når støpningen er helt tørr
kan den slipes og / eller males om ønskelig.

Arbeidsbeskrivelse
Blanding: Små mengder, opptil en kilo, kan blandes for hånd. Hell riktig mengde vann i blandebeholderen og hell
den deretter i Concreate. Bland til blandingen er homogen og bland deretter i ytterligere to minutter. Større
mengder blandes med en boremaskin og visp. Etterbehandling: Umiddelbart etter støping skal formen dekkes
med plast og holdes fuktig i en uke. Etter en dag kan mindre gjenstander bli nedsenket i vann. Fjerning formen
kan gjøres etter herdeprosessen er ferdig. Når støpen er helt tørr, kan den slipes og / eller males om ønskelig.

Tekniske data
Fersk mørtel

brukstid ved 20 grader ca 1 time

herdet mørtel

Trykkfasthet ca 15 MPa

Forpakning
Leveres i plastspann som inneholder 5 kg. Forpakningen sortres og gjennvines som hardplast.

Lagring
Brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr lagring i uåpnet 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

www.finja.no - 2020-11-24 Concreate - side 1 (1)
 


	Concreate
	Arbeidsbeskrivelse
	Tekniske data
	Forpakning
	Lagring


