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HEY'DI QR KODE 
Använd internet eller mobilen för att se 
våra arbetsbeskrivningar och för ladda 
ner produkt- och säkerhetsdatablad.

TEKNISK DATA
Färg: ...........................................Betonggrå
Vattenmängd: ........................... 1,4 l/10 kg
Materialåtgång: ............................. 2,1 kg/l
Största kornstorlek: .......................... 3 mm
Brukstid: ........................................ 30 min
Tryckhållfasthet 28 dygn: .........ca. 50 MPa
Böjstyrkan 28 dygn: ...................ca. 7 MPa

Revisionsdatum: 13.09.16

HEY'DI 
HOBB'IT!

Gör-det-själv-betong.

PRODUKTKODER
Hey'di varunr: ................................... 1512
GTIN kod:...................... 7054150015127

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produkten innehåller cement som blandat med 
vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs 
alltid varningstexten på förpackningen innan 
arbetet påbörjas.

Beskrivning
Hey’di Hobb’it! är en snabbhärdande 
fiberarmerad betong för gjutning av 
bänkskivor, möbler, dekorationer, krukor, 
m.m. Hey’di Hobb’it! är efter utorkning 
frosttålig och lämpar sig både för inom 
och utomhusbruk. Ger en matt fin 
betonggrå yta.  

Förarbete
Vid större gjutningar som bänkskivor, 
bord, bänkar m.m. skall produkten 
armeras. Se till att armeringen hamnar 
så nära mitten av gjutningen som möjligt. 
Tjockare gjutningar t.e.x. möbler  kan 
göras lättare genom att lägga cellplast/
frigolit eller liknande i gjutningen. 
Använd formplywood eller olja in/vaxa 
formen innan gjutning för att få en så 
slät yta som möjligt. Detta får även 
formen att lättare släppa från Hey’di 
Hobb’it!.

Blandning
Ta ut påsen med pulvret. Fyll hinken 
med 1,4 liter vatten och häll under 
omröring i allt pulver (10 kg). Blanda 
produkten tills den är lättflytande och 
klumpfri. Ca. 2 min med maskinvisp.

Användning
Hey’di Hobb’it! hälls ut i formen önskad 
lagtjocklek, bearbeta ytan med en tandad 
spackel tills massan har flutit ut jämt. 
Bruket kan bearbetas i ca. 30 minuter. 
Kräver oftast ingen efterarbetning, 
(filtning/glättning). 
Min temperatur +6 oC, gjut aldrig i 
direkt solljus.

Efterbehandling
Vid större gjutningar och vid varmt 
väder är det en fördel att eftervattna i 
ca. 1 dygn. 
För att få en tvättbar och mer slitstark yta 
på din bänkskiva/möbel rekomendrar vi 
impregnering med Hey’di Top. 
Verktyg rengöres med vatten.

Torktid (vid +20 °C, 50 % RF) 
Formen kan tas av efter ca. 1 dygn.

Åtgång
2,1 kg m² per mm. 
10 kilo Hey’di Hobb’it! ger ca. 4,5 liter 
massa.

Lagring
2 år torrt och frostfritt.


