

L AG A R S N A B B T O C H S TA R K T B E TO N G , P UTS, TEGEL , STEN, EP OXY OC H M YC KET A N N AT !

VÄRLDENS SNABBASTE OCH STARKASTE STEN- & ASFALTSLAGNING.
En snabbhärdande enkomponent produkt som på enbart
30 minuter har härdats och som redan efter två timmar
tål trafik. Produkten har en enorm vidhäftningsförmåga
och fäster på allt (förutom vissa plaster).
SNABBSTEN® blandas enkelt för hand (1 del vatten, 5
delar SNABBSTEN®). Genom att välja temperatur på
vattnet kan du själv styra härdningstiden beroende på
vad du lagar/gjuter.
SNABBSTEN® levereras i 5 kg förpackning och finns i
grå nyans. SNABBSTEN® är den absolut mest tåliga
och hållbara produkt av det här slaget på marknaden.
SNABBSTEN® är vattentät, värmebeständig och helt
krymp och expansionsfri. Det föreligger heller ingen
risk för sprickbildning vilket gör att produkten går att
använda till alltifrån att laga vägar, trappor, balkonger
och fasader m.m. samt att det inte krävs något förarbete.
SNABBSTEN® kan användas oavsett yttertemperatur
och årstid, det enda som påverkas utav detta är
produktens härdningstid. Det finns inget annat material
som har samma goda egenskaper när det kommer till
reparationer eller återställning av material så som
betong, cement, asfalt, sten eller epoxy. Till skillnad från
betong så tål SNABBSTEN® salt och påverkas inte heller
av hårt eller mjukt vatten.

Med SNABBSTEN® sparar du både tid, pengar och
produkten är samtidigt snäll mot miljön. Minskad
personalåtgång eftersom du slipper förarbete, den har
kort härdningstid, krymp och expansionsfri samt att
produkten kan användas under alla årstider och på alla
material. Produkten har en enorm vidhäftningsförmåga
och är helt självförankrande. Ett måste för dig som vill
skapa mer lönsamhet och effektivisering i din verksamhet.
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Ingen armering behövs.

•

Ökar din lönsamhet och
minskar dina kostnader.

•

Tidsbesparande.

•

Minskad miljöpåverkan.

•

Avsevärt längre livslängd än vid
användning av cement och betong.

•

Effektivisering vid avstängningar av
vägar, gator vid reparation.

•

Produkten är testad utifrån
exponeringsklass XF4 & XD3 tösalter
och frysning, av ackrediterat bolag.

I N N E • UT E • S O MMAR • VI N T ER
VAT T EN TÄT O CH S TARK

Produkten består av enbart naturligt råmaterial och
är i en miljösynpunkt ett mycket bättre alternativ än
exempelvis betong eller asfalt. SNABBSTEN® är ett
måste för såväl de stora aktörerna i byggbranschen som
för den lilla hemmasnickaren.
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LAGA/REPARERA FASADER
Du kan enkelt laga fasader av alla olika typer med
hjälp av SNABBSTEN®. Möjligheten till infärgning
gör också att du kan få ett resultat som gör att
lagningen är omöjlig att se med blotta ögat. Likt
spackel applicerar du produkten i skadan och efter
30 min är det härdat och klart. Fungerar på sprickor,
hål, ras, m.m.
INDUSTRIGOLV
Snabb lagning av industrigolv för att slippa
kostsamma verksamhetsuppehåll, SNABBSTEN ®
används vid olika typer av skador såsom håligheter,
sprickor m.m.
TRAPPOR
Reparation och lagning av framförallt stentrappor
som fått frostskador, sprickbildning eller andra typer
av skador. Fungerar att använda som förstärkning
eller påbyggnad. Eftersom SNABBSTEN® är
vattentätt så innebär det att det inte finns någon
risk för ytterligare frostsprängningar när den ligger
på betongen.
GARAGEGOLV-/UPPFARTER
SNABBSTEN fungerar utmärkt till att laga
sättningsskador, jämna till ytor efter tappskador,
vid sprickbildning eller håligheter. Applicera
SNABBSTEN® antingen under exempelvis marksten
för att höja upp den eller ha stenen som ett lager på
för en jämn yta. Produkten fungerar även bra att ha
mellan all typ av stenläggning som ”lim” eller fog.

BALKONGER
Sprickor eller skador på betongen lagas snabbt och
enkelt genom att applicera produkten, SNABBSTEN®
är en vattentät produkt som kan användas som ett
extra skydd på balkonger för att slippa risken för att
vatten tränger in och skapar frostsprängningar.
INFÄSTNINGAR TILL ALTANER.
SNABBSTEN® kan användas till att gjuta fast alla
typer av infästningar
INFÄSTNINGAR AV METALL
Pga. av SNABBSTEN®s unika egenskaper så är det
optimalt för infästning utav olika typer av material
i väggar, golv, mark, berg, tak. Kan ex användas till
fastgjutning av betongplint, stolpsko, jord ankare
och jordskruvar.
Fungerar också bra att använda vid förankring
av maskiner inom tillverkningsindustrin. Samt vid
lagning av infästningar till både industriugnar och
maskiner.
PARKERINGSHUS
Reparera skador, hål och sprickor.
ÖPPNA SPISAR OCH SKORSTENAR
SNABBSTEN® är eldfast så den fungerar utmärkt till
att laga eller återställa skorstenar eller öppna spisar
med. Produkten är funktionstestad på RISE (f.d. SP)
(upp till 800 grader). Används för att laga sprickor i
skorsten eller för fog som släppt.

FUNDAMENT
SNABBSTEN® fäster på alla typer av fundament
och gör arbetet betydligt mycket mer effektivt
än vid användning av betong då produkten är
snabbhärdande och vattentät samt krymp och
expansionsfri.
STEN-/TEGELMURAR
Reparera murar som börjat ge med sig eller varför inte
bygg en egen mur av natursten som du fäster ihop
med hjälp av SNABBSTEN® . Använd SNABBSTEN ®
som ett lim på redan befintliga murar.
TEGELFASADER
SNABBSTEN® kan dels användas som fog. Om det
uppstått en skada på själva teglet så kan du använda
SNABBSTEN® för att återuppbygga fasaden. Eller
som ”lim” för att fästa fast stenar som rasat.
ASFALTERADE YTOR
Laga pott hål, sprickor eller andra skador på asfalten.
Med tanke på den snabba härdningstiden så slipper
du avstängda vägar med omdirigerad trafik. Att
kunna laga asfalterade vägar med produkten gör att
du får ett väldigt kostnads effektivt men samtidigt
bestående resultat som spar både tid, personal miljö
och pengar. Perfekt vid nedgrävning av fiber, vatten,
avlopp eller andra mindre renoveringsarbeten på
vägar.

LÄTTJOBBAD
OCH MÅNGSIDIG
Genom att blanda SNABBSTEN® med
vatten (1 del vatten, 5 delar
SNABBSTEN) får du den färdiga och
perfekta produkten för att laga/
reparera eller helt enkel bygga nytt. Du
applicerar den likt spackel i sprickor
och hål eller häller den i din plastform
vid gjutning. Efter 30 minuter är det
härdat och klart och efter två timmar
tål den både trafik och tung belastning.
Produkten går att få i grått eller svart
och går även vid speciella fall att få i
annan önskad kulör.
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