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Den dekorative grusbinderen 

Aldri mer vil løse steiner spres på plenen, terrassen eller til 
og med i huset. Med BETO GRUSbinder kan du klebe 
sammen grus og oppnå en sklisikker og tiltalende flate. Om 
du vil oppgradere med utelys rundt huset, lage pene arealer, 
trær eller hagestier. Så kan alle hageprosjekter realiseres med 
1-komponent-harpiks-bindemiddel. Tilsettes renset, tørket og 
støvfri grus. BETO GRUSbinder er spesielt godt egnet på 
grunn av sin lys-stabilitet.(UV beskyttet) Flatene er 
vanngjennomtrengelige og lette å rengjøre.

Egenskaper 
Til tykkelser fra 30 mm
 Ingen sjenerende lukt

Kraftig 
vanngjennomtrengelig 

UV- og fuktbestandig 

Spesielt godt egnet til lys grus

Varenumre:

 1  kg emballasje art. 1440060
10 kg emballasje art. 1440065



BETO ® GRUSbinder
(ROMPOX®-Deko) 
Fremgangsmåte:
Krav til underlaget: Sette- og bærelaget må være vann-gjennomtrengelig. 
Underlaget må dimensjoneres i samsvar med den forventede 
trafikkbelastningen. 
Forarbeid: Flaten som skal belegges må justeres slik at det påfølgende 
belegg oppnår minst en tykkelse på 30 mm. Tilstøtende flater som ikke 
skal belegges dekkes ved hjelp av tape og plast. Ettersom ikke all singel 
som er tilgjengelig i byggevarehandelen er ren og tør, er det viktig å rense og 
tørke singelen manuelt før bruk av BETO GRUSbinder!

Her beskrives to rengjøringmetoder: 

1. Singel helles i en betongblander eller murerbøtte, tilstrekkelig rent vann tilsettes og innholdet
blandes sammen i minst 1 minutt. Ferdig blandet helles det grumsete vannet forsiktig ut av
blanderen/bøtten. Prosessen gjentas inntil vannet som helles ut av bøtten er tilstrekkelig klart
og singelen er ren. Den rensede singelen fordeles nå i et tynt lag på et teppe/matte hvor det blir
liggende inntil det er helt tørt (det ideelle er under direkte solstråling). FERDIG!
2. Alternativt kan du fylle en murerbalje med rent vann, grusen helles i en nettingkurv eller
lignende, kurven senkes ned i baljen og trekkes opp og ned i vannet inntil grusen er renset.
La deretter grusen tørke som beskrevet i forrige punkt. Vann/fuktighet kan gi problemer
med heften på singelen!
Blanding: Hell 50 kg (2×25 kg) ren og tørr grus i tvangs- eller frittblanderen og begynn
blandingen. I løpet av blandeprosessen tilsettes langsomt, alt innholdet fra 1-kg-boksen
BETO GRUSbinder. Viktig: Alt innholdet i boksen (rester på innsiden skrapes ut med en slikkepott)
tilsettes blandingen. Total blandetid: Minst 5 minutter.
Viktig: Innholdet i boksen flyter  best når den er oppbevart ved romtemperatur!Grunnleggende
regel: Jo mer bindemiddel som benyttes, jo bedre blir resultatet. Bearbeiding: Det ferdige
blandede materialet helles ut på den forberedte flaten, fordeles eventuelt med en spade i
minst 30 mm. Massen rettes med en rettholdt og kontrolleres med vater eller laser.
Blandingen glattes og komprimeres med et egnet stålbrett. En god komprimering er viktig
for et holdbart sluttprodukt!
Etterbehandling: Nylagt areal må beskyttes mot regn i 24 timer.
Regnbeskyttelsen må ikke legges direkte på flaten, luft må kunne sirkulere under tildekningen.
Viktige råd: Hvis du er i tvil bør du legge et prøvefelt på forhånd. Den rengjorte singelen,
f.eks. knust singel 2-5mm/4-8mm/8/11mm eller natursingel 12-16mm, knust 16-22mm, 
natursingel 32-45mm, tørkes godt. Hvis ikke vil belegget ikke oppnå ønsket fasthet og 
bestandighet. 

Kontakt firmapost@betomur.no for mer informasjon!

Tekniske opplysninger:
System 1-komponent-PU

Trykkfasthet 6,3 N/mm2 byggeplassverdi DIN 1164 del 7 

Bøyingsstyrke 1,75 N/mm2 byggeplassverdi DIN 1164 del 7 

Solidmørteltetthet 1,65 kg/dm3 byggeplassverdi DIN 1164 del 7 

Bearbeidingstid ved 20 °C 20-30 minutter ROMEX®-Norm 04 

Minimum herdetemperatur > 7 °C (max. +25 °C) Underlagstemperatur 

Ved lave temperaturer langsom herding 

Ved høye temperaturer rask herding 

Frigjøring av overflaten 24 timer | 6 dager kan tas i bruk | kan belastes fullstendig 

Vanngjennomtrengelihet (Permiabilitet)* Svært  god. Avhenger av tilslagstørrelsen og komprimering.

Lagringstid 12 måneder frostfritt, tørt 

ROMEX® GmbH 
Mühlgrabenstraße 21 
D-53340 Meckenheim, 

Tyskland 
+49 (0) 2225 70954-20 

www.romex-ag.de 

Produsent

Alle fyllstoffene er naturprodukter hvor det kan være naturlige fargeavvik. Den trykte informasjonen i denne brosjyren er basert på 
erfaringer og dagens kunnskap og praksis, den er imidlertid ikke bindende og utgjør ikke et kontraktsmessig juridisk forhold. All tidligere 
informasjon blir ugyldig når denne brosjyren publiseres. Det samme gjelder for bilder. Status: Juni 2020. Vi forbeholder oss retten til å foreta 
endringer. 

* Vanngjennomtrengelig i betydningen av “Vedlegget for trafikkområder som er i fare for uttørkingssvinn” (MVV), utgave 2013.

Forhandler: Importør:
Betomur AS 
Minde Allé 35 
5068 Bergen 
Tel. 55 59 44 50 
www.betomur.no

http://www.romex-ag.de/
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