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 weber wall plaster rapid
•   Snabbindande
• Går att lägga tjockt
  

Om produkten 
Snabbindande tixotropt vägglagningsbruk för mineralis-
ka underlag baserat på specialcement, mineralisk filler och 
tillsatsmedel. 

Egenskaper 
• Snabbtorkande 

Appliceringsmetod 
• Appliceras för hand 

Användningsområde 
För vägglagning och grovspackling på mineraliska underlag 
inomhus i skickttjocklekar från 2 – 100 mm.     

Typ av underlag 
• Betong
• Block
• Lättbetong
• Leca-bjälklag

• Mineraliskt underlag
• Puts
• Tegel 

Begränsningar 
• Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C     

Förberedelser 
Omgivande temperatur bör ej understiga +5°C. Sträva efter 
normal rumstemperatur.     

Blandning 
wall plaster rapid blandas med ca 4 liter vatten per säck (15 
kg). Vattenhalten kan justeras några procent upp eller ner 
beroende på önskad koncistens. Blandning sker under 2-4 
minuter med bruksvisp eller motsvarande tills att en klumpfri 
homogen massa har erhållits. 

Användning 
Applicera wall plaster rapid med stålspackel eller motsvarande 
verktyg. Vid rumstemperatur är färdigblandad massa arbets-
bar i ca 45 minuter. Applicerad massa som börjat härda kan 
med lätthet formas och skäras.         

Observera 
Vid låga temperaturer förlängs härdnings- och torktiden avse-
värt. Vidtag om möjligt vinteråtgärder i form av uppvärmning 
av massan och underlaget.     

Säkerhetsföreskrifter 
Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig 
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.             

Produktspecifikation
Materialåtgång 1 mm tjocklek = 1,3 kg/m25 mm tjocklek = 6,5 kg/

m210 mm tjocklek = 13 kg/m2  

Kornstorlek 0 - 0,5

Rekommenderad 
skikttjocklek

2 - 100 mm

Vattenbehov Ca 4 liter per 15 kg torrbruk

Blandningstid 2-4 minuter

Appliceringstemperatur +5°-+30°C

Användningstid Ca 45 minuter (+20°C)

Torktid 1-3 dygn beroende på omgivande temperatur

Bindemedel Specialcement

Ballast Natursand

Vidhäftningsstyrka 28 dygn 0,5 MPa

Tryckhållfasthet 28 dygn 4,0 MPa

Krympning 0,5 promille (1 dygn)

Volymvikt för torrt material 1300 kg/m³

Lagring 12 månader i oöppnad förpackning torr miljö

Förpackning 15 kg pappersäck  
40 säckar per pall (600 kg) 
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Återvinning 
På se.weber/retursystem finns information kring hantering av 
överblivet material, förpackningar och emballage. 

Friskrivningsklausul 
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
 


