
STØP
Tørrbetong B20
Finja Tørrbetong B20 er en tørrmørtel basert på sement og natursand, samt tilsetninger for å få en smidig
mørtel. Finja Tørrbetong B20 blandes med vann til en bruksklar mørtel.

Arbeidsbeskrivelse
Blanding 
Finja Tørrbetong B20 blandes med tvangsblander eller mørtel visp med 2,5–3 ltr vann per 25 kg sekk. 

Underlaget skal være rent og fritt for løse partikler, fett og støv. Finja Tørrbetong B20 får ikke brukes på frossent
underlag. Slette og glatte overflater bør ”rubbes” for maksimal vedheft. Sterkt sugende underlag forvannes. En
slemming skal børstes ut på stedet der du skal støpe umiddelbart før støping. Finja Tørrbetong B20 legges ut i
ønsket tykkelse og komprimeres vel. 

Vinter håndtering 
Ved temperatur lavere enn +5 °C stopper styrkeoppbyggingen opp. Oppbevar sekkene innvendig og bland
mørtelen med varmt vann, slik at mørtelen er varm ved støpeprosessen. Er støpeplassen kald bør det varmes
opp før arbeidets start. Mørtelen må ikke utsettes for frost før holdfastheten er oppe på 5 Mpa. Støpingen skal
umiddelbart dekkes til mot for rask uttørking. Dekk til med plast og ettervannes de 2–3 første døgn. Redskap
rengjøres med vann.

Tekniske data
Bindemiddel Sement

Tilslag, natursand 0–4 mm

Trykkfasthet C20/25

Brukstid +20 °C Cirka 2 timer

Herding begynner etter Cirka 4 timer

Anbefalt tykkelse 10–50 mm

Trykkfasthet 1 døgn 4 Mpa

Trykkfasthet 7 døgn 18 Mpa

Trykkfasthet 28 døgn 25 Mpa

Forpakning
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Forpakning
Forpakningen kildesorteres som myk plast eller i henhold til lokale krav i kommunen.

Lagring
25 kg plastsekk brukes innen 24 måneder fra produksjonsdato angitt på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i
uåpnet forpakning. Kan lagres utendørs i inntil fire måneder uten overdekning. Storsekk som lagres tørt og
overdekket skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdato.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn vad 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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