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BETONAMIT®
Bruksanvisning 

 
 

 
Får endast användas efter att bruksanvisningen och säkerhetsbestämmelserna har lästs och förstods i 
sin helhet! 
Använd alltid säkerhetsglasögon när du arbetar med BETONAMIT!! 

Förberedelse 

Vänligen ha följande utrustning innan du börjar arbeta: 

✓ BETONAMIT -Originalet 

✓ Skyddsglasögon och handskar 

✓ Blandningsbehållare av plast eller metall 

✓ Elektriskomrörare 

✓ Borhammare 

✓ Borr (30mm - 40mm, 1 ¼" -1 ½") 

✓ Vatten 

✓ Möjligen täckningsmaterial

Procedur 
 

I det första steget borras hålen. Det optimala avståndet mellan hålen är ungefär 10 gånger hålets diameter. Hålen måste 

vara så ren och torr som möjligt. Häll sedan BETONAMIT-pulvret i blandningsbehållaren, tillsätt den rätta mängden vatten 

och blanda med en mixer tills en flytbar homogen blandning erhålls. Fyll blandningen direkt från blandningsbehållaren i 

borrhålen. 

Ingen ytterligare mekanisk tätning krävs. För speciella applikationer såväl som för användning av BETONAMIT för borrhål 

större än 40 mm (1 "½") är det viktigt att kontakta tillverkaren. 

Detaljerad information finns på vår hemsida på: www.betonamit.com 

 

Tekniska specifikationer 
 

 

Temperatur 
5 °C 
41 °F 

10 °C 
50 °F 

15 °C 
59 °F 

20 °C 
68 °F 

25 °C 
77 °F 

30 °C 
86 °F 

35 °C 
95 °F 

Rekommenderad 
borrhål diameter 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

30 - 40 mm 
1 ¼" - 1 ½" 

Minsta djup 
avborrningshål 

5 x 
Ø borr 

5 x 
Ø borr 

5 x 
Ø borr 

5 x 
Ø borr 

5 x 
Ø borr 

5 x 
Ø borr 

5 x 
Ø borr 

Maximal borrhåldjup 
6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

6 m 
20 ft. 

Rekommenderad 
borrhål distans 

10 x 
Ø borr 

10 x 
Ø borr 

10 x 
Ø borr 

10 x 
Ø borr 

10 x 
Ø borr 

10x 
Ø borr 

10x 
Ø borr 

Mängden vatten per 
5 kg | 11 LBS 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

1.0 - 1.2 ltr. 
34 - 40 oz. 

Reaktionstid 10 - 36 h 10 - 18 h 8 - 16 h 6 - 14 h 6 - 10 h 4 - 8 h 2 - 6 h 
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BETONAMIT®
Säkerhetsinstruktioner 

Säkerhetsinstruktioner 
 

1. Använd endast BETONAMIT mellan 5 °C och max. 35 °C omgivningstemperatur. (40-95 ° F) 
2. Använd inte varmt vatten. (max 20 °C, 68 °F) 
3. Observera den korrekta mängden vatten: 1,0 - 1,2 liter, 34 - 40 flytande uns per 5 kg BETONG AMIT. 
4. Om möjligt, förbered blandningen med maskin. (Dålig blandning ökar utblåsningsrisken) 
5. Använd endast borrar med en diameter på 30-40 mm. (1 ¼ "- 1 ½") 
6. Minsta håldjup motsvarar 5 gånger hålets diameter. 
7. Borrhålen måste vara så rena och torra som möjligt. 
8. Fyll hålen tidigt på morgonen på heta dagar. 

9. Fyll BETONAMIT i borehålen direkt efter blandning. 
10. Torka rester med mycket vatten och kassera enligt lokala föreskrifter. 
11. Se aldrig direkt i de fyllda borrhålen (risk för utblåsning). 

12. Lås arbetsplatsen mot obehörig åtkomst. (Utblåsning eller material som löser sig) 
13. Häll inte blandningen i flaskor eller andra slutna behållare. (Explosiv effekt) 
14. Tänk för faran och säkerhetsanvisningarna på förpackningen. (GHS) 

Checklista för säker användning av BETONAMIT 
 

1. Bär jag de obligatoriska skyddsglasögon? 

2. Är diametern på min borr mellan 30 mm och 40 mm (1 ¼ "- 1 ½")? 
3. Har jag fått rätt mängd vatten? 
4. Är blandadvattentemperaturen inom rekommenderade områden? 
5. Är omgivningstemperaturen mellan 5 °C och max 35 °C (40-95 °F)? 
6. Är temperaturen på objektet som ska uppblåses under 35 °C (95 °F)? 
7. Kan fragmenten förskjutas i åtminstone en riktning? 
8. Kan jag utesluta att högt expansionstryck eller det förskjutna materialet kommer att orsaka oönskade skador? 
(murverk? golvplatta?) 

 
OBS: Vad är en blow-out effekt? 
 
En utblåsning kan uppstå vid bristande överensstämmelse med föreskrifterna, felaktig hantering eller vid varma 
förhållanden. Ett utblåsning är den plötsliga flykten av BETONAMIT från borrhålet. Om du träffas av det högt tryck som 
släpps ut i ansiktet, kan det orsaka allvarlig skada.Titta aldrig direkt i de fyllda borrhålen och använd skyddsglasögon 

när du arbetar med BETONAMIT. 

Efter den första utblåsning kan det upprepats ca 3-6 gånger och kan också uppstå i efterföljande borrhål. Blockera 
arbetsområdet i minst 3 timmar. 

Nödåtgärder 
 
BETONAMIT är giftfri, men innehåller en stor mängd odödad kalk (kalciumoxid). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj 
försiktigt med vatten i några minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om möjligt. Fortsätt sköljning. VID KONTAKT MED 
HUDEN: sköjl med mycket tvål och vatten. Vid smärta, skada eller allergiska reaktioner, kontakta omedelbart läkare. 

 
Du hittar mycket mer användbar information på vår hemsida på: www.betonamit.com 


