
Teknisk information

Disbocret 544 PCC Grovbruk
Cementbaserat bruk för lagning av betong. 

Produktbeskrivning

Cementbaserat bruk med tillsats av dispersion. För lagning av större hål och ojämnheter i betong. 

BetongAppliceringsområde

■ Betonglagning
■ Bra vidhäftning

Materialegenskaper

25 kgFörpackningsstorlekar

Svalt och torrt. Hållbar i minst 9 månader.Förvaring

■ Tryckhållfasthet: 28d ca 60,0 N/mm²
■ Draghållfasthetsgräns: 28d ca 10,0 N/mm²
■ Vidhäftning: 28d >2,0 N/mm²

Teknisk data

Användning

Ingår i Disbocret® betongsystem. Lämplig för lagning av hål och ojämnheter med djup eller
nivåskillnader mellan 30-100 mm. Kornstorlek max 8 mm.

Frilagda armeringsjärn skall förbehandlas med Disbocret® 502 Rostskyddande slamma.Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Betongen skall vara
helt ren från klorid.

25 kg torrt bruk blandas med ca 2,25 liter vatten (1 viktdel bruk till 0,09 viktdelar vatten). Häll en större
mängd av vattnet i en hink och tillsätt bruket under omrörning med maskinvisp, max 400 varv/min.
Blanda bruket under ca tre minuter. Tillsätt därefter resterande vatten efter behov och fortsätt
omrörningen i ca två minuter tills en homogen massa erhållits.

Brukstiden för den färdiga blandningen är ca 1 timma vid +20°C. Försök aldrig späda bruk som börjat
härda.

VattenFörtunning

Ca 2,0 kg/mm/m² (torrt bruk)Förbrukning

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Arbetstemperatur min +5°C  max +35°C för material, underlag och omgivande luft.Applikationsförhållanden

VattenRengöring av verktyg



Teknisk information

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.Anm

Råd

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.Rengöring och underhåll

Teknisk information · utgåva: december 2022
Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar.
Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan.
När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.


