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Weber Ekspanderende mørtel
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Ekspanderende mørtler for alle formål

Weber – en av Europas største mørtelprodusenter – har et 
stort utvalg av ekspanderende mørtler. Produktene er i
stor grad spesialisert, slik at det alltid er mulig å finne det 
rette produktet for nær sakt alle formål og oppgaver. Dette
gjelder fra en enkel faststøping av et trappegelender til inn-
støping av strekkabler og understøping av elementer på
Øresundbroen.
Det som kjennetegner Webers ekspanderende mørtler er 
de gode flyt- og bearbeidlighetsegenskaper samt den gode 
pumpbarheten. Produktene har en ekspansjon slik at de 
fyller ut hele utstøpingsrommet uten å skape noe trykk på 
konstruksjonen. De har høy styrke, utmerket vedheft til både 
betong og stål og meget god bestandighet. Det finnes  
varianter med høy tidligfasthet såvel som høy sluttfasthet, 
samt varianter som kan brukes ved minusgrader.

Krav til en ekspanderende mørtel
Det viktigste kravet for en ekspanderende masse som skal 
overføre laster til et fundament er at volumet ikke endrer 
seg, slik at det oppnås en fullstendig og permanent fylling av 
hulrommet. Vanlige mørtler bestående av sement, vann og 
tilslag har ikke disse egenskapene. Flere andre egen- 
skaper som støpelighet, styrke, kjemisk motstand og egnet-
het i forhold til miljøet massen utsettes for er også viktig. Det 
viktigst er at volumendringen ikke endres. 
I de fleste tilfeller kan hulrommet mellom fundament,  
maskiner og utstyr fylles med en lettflytende masse.  En 
vanlig sement og sand mørtel kan vanligvis ta opp vekten og 
trykket den blir utsatt for, men etter en tid vil en vanlig  
mørtel miste kontakten til trykkplaten grunnet bevegelse, 
svinn og mangelfull utstøping. Resultat blir et hulrom som 
ikke er helt fylt, hvor maskin og utstyr kun står på bolter eller 
deler av trykkflaten. For å oppnå fullstendig og permanent 
kontakt, må en mørtel til dette formålet ha andre egenskaper 
enn en ordinær mørtel. Weber sine ekspanderende mørtler 
er nøye formulert for å klare dette kravet slik at det oppnås 
full kontakt.

Områder for bruk:
• Broer
• Veier
• Tog og skinneganger
• Kranskinner
• Fundament for maskiner og utstyr
• Betongelement
• Søyler
• Vindkraftverk

Funksjon av en ekspanderende mørtel

Betong fundament

Ekspanderende mørtel

Maskinfundament

Korrosjons- 
beskyttelse

Vertikal lastTrykkfordeling

Høy styrke
Hulromsfri

Hulromsfri utstøping
Ingen svinn.

Kjemisk bestandighet
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Det er fire vanlige metoder for utførelse av ekspanderende 
mørtler under søyler, element, maskiner og utstyr:
1. Fylling fra en åpen side av en forskaling. La forskalingen gå 

ca 20 mm høyere enn trykkplaten/søylefundamentet
2. Fylling gjennom en slange eller trakt gjennom forskaling 

eller et hul i fundamentplaten
3. Ved veldig smale åpninger med små søylefundamenter 

(opptil 300 x 300 mm), kan massen fylles med en mørtel-
pistol (type silikonpistol med beholder for mørtel)

Utførelse med ekspanderende mørtel

Bildene viser noen områder der Weber sine ekspanderende mørtler kan benyttes.

1 2 3 4

4. For større arbeider og store søyle/maskinfundamenter er 
det best å bruke en mørtelpumpe som kan levere ønsket 
volum på kort tid.

For større areal eller ved komplekse arbeidssituasjoner, kan 
det være en fordel å tilpasse utførelsen slik at hulrom og 
luftbobler elimineres sikkert.        
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Faststøping av betongelement, søyler og 
rekkverk
Underlaget skal være rengjort og eventuelt forbehandlet. 
Sett opp en tett forskaling som går ca  20 – 50 mm over 
støpehøyde. Ved innstøping av søyler med  armeringstål 
anbefales det å fylle hullet med masse før søylearmeringen 
senkes ned i den ferske massen. Ved søyler som er rettet opp 
med muttere og gjengestål festes dette først før forskaling 
settes opp og masse fylles i. Her anbefales det å fylle konti-
nuerlig fra en side. Lett banking på forskaling eller bruk av 
tynt arbeidsredskap som kan bearbeide massen mens den 
fylles i formen anbefales. Vibrator anbefales ikke, da denne 
kan være så kraftig at massen skiller seg.             

Faststøping av tunge maskiner og utstyr
Underlaget skal være rengjort og eventuelt forbehandlet. 
Sett opp en tett forskaling som går ca  20 – 50 mm over 
støpehøyde. Ved maskiner som er rettet opp med muttere 
og gjengestål festes dette først før forskaling settes opp og 
masse fylles i. Her anbefales det å fylle kontinuerlig fra en 
side. Lett banking på forskaling eller bruk av tynt arbeidsred-
skap som kan bearbeide massen mens den fylles i formen 
anbefales. Vibrator anbefales ikke, da denne kan være så 
kraftig at massen skiller seg.
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Fuging av betongelement
Fuging av vertikale betongelement kan gjøres på to måter. 
Enten lages det en forskaling på begge sider av fugen hvor 
det pumpes flytende understøp i hulrommet. Denne  
metoden er arbeidskrevende og tar lang tid. Vi anbefaler å 
bruke en pumpbar løsning med Weber fugemørtler. Disse 
mørtlene er tiksotrope som gjør at de kan pumpes vertikalt 
og  inn i fuger uten å renne ut. Fugebredde anbefales over  
10 mm til ca 50 mm. For raskest fremdrift bør fuge være ca 
20 mm. Fugemørtelen kan også brukes på horisontale fuger 
av dekkeelementer.      

Faststøping av bolter for tunnel
For faststøping av bolter horisontalt og vertikalt oppover, 
brukes en tiksotrop ekspanderende masse. weber Bolt  
benyttes på vanlig stålbolter og coated stål, og weber Bolt 
Zink brukes på galvaniserte bolter. Boltemørtelen  
pumpes som regel inn i borhullet og bolten presses inn i 
den ferske massen. Enkelte bolter er også laget for å pumpe 
masse inn i selve koblingshullet på bolten. weber Bolt er 
tiksotrop, som betyr at den er ikke-rennende og vil henge i 
borhullet uten å renne ut. På denne måten vil en kunne fylle 
et borhull som går oppover uten at massen renner ut.



6

Under byggingen av Øresundbroen – den 
7,9 kilometer lange broen over Øresund 
som er den eneste veiforbindelse mellom 
Danmark og Sverige – ble det brukt en  
rekke forskjellige mørtler fra Weber. 
Bruksområdene og kravspesifikasjonene 
var mange og svært forskjellige. Dessuten 
var det særdeles strenge krav til kvalitets-
kontroll.
Webers mørtler ble benyttet til under- 
støping mellom brukar og dekkeelemen-
ter, for innstøping av kabelfester, støping 
og fuging mellom elementer, samt for 
undervannsstøping. Mørtelene ble brukt 
mot betong såvel som mot stål. 

Norges hovedflyplass – som har fått stor 
internasjonal anerkjennelse – er et av 
de største bygg- og anleggsprosjektene i 
Norge i dette århundret.
Såvel grunnforholdene som de klimatiske 
forhold var til dels svært vanskelige.
For å bli ferdig til rett tid, ble arbeidet 
drevet gjennom med døgnkontinuerlig 
drift under ulike værforhold. En rekke av 
Webers mørtler ble brukt på de forskjellige 
områdene av anlegget – både ute og inne. 
Til understøping av fundamenter for kabel-
gjennomføring ut til rullebanen, ble det på 
vinterstid brukt spesialmørtel beregnet for 
bruk ned til -20oC. 
Kravene til produktenes egenskaper,  
produktdokumentasjon og leverings- 
sikkerhet var streng og stilte store krav til 
alle ledd i Webers organisasjon.

 

Øresundsbroen - et utstillingsvindu for Webers mørtler

Oslo Lufthavn Gardermoen - Norges største byggeprosjekt
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Tabell over ekspanderende mørtler

Oslo Lufthavn Gardermoen - Norges største byggeprosjekt Ekspanderende 
masser

Produktinfo Trykkfast-
het Mpa 

etter  
1 døgn  
v/ 20oC

Trykkfast-
het Mpa 
etter 7 
døgn  

v/ 20oC

Trykkfast-
het Mpa 
etter 28 

døgn  
v/ 20oC

Åpentid 
v/20oC

Begynner  
å herde

Ekspan-
sjon
 %

Bruks-
temp.

oC

Pump-
bar

Dmaks Anbefalt 
tykkelse

Flytende understøpsmasser til faststøping av betongelement, søyler, rekkverk, maskiner og utstyr

Understøp Ekspanderende mørtel 
- 2 mm

> 30 Mpa 
+5°C:  

> 5 MPa 

> 55 Mpa 
+5°C:  

> 50 MPa 
 

> 65 Mpa  
+ 5°C:  

> 65 Mpa

30 min 4 timer 0,5-1 % > 5oC Ja 0-2 mm 10-150 mm

EXM 4 Ekspanderende mørtel 
- 4 mm

> 5 MPa > 25 MPa > 60 MPa 30 min 4 timer 0,5-1 % > 5oC Ja 0-4 mm 25-300 mm

EXM GU Ekspanderende mørtel 
- 4 mm Rapid

> 5 MPa  
etter  

5 timer

> 50 MPa 15 min 30 min ca 1 % > 5oC Ja 0-4 mm 25-200 mm

EXM OS Ekspanderende mørtel 
- 4 mm Høyfast

> 20 MPa > 50 MPa > 90 MPa 30 min 4 timer 0,5-1 % >+2oC Ja 0-4 mm 25-300 mm

EXM 1 AF Ekspanderende mørtel 
- 1 mm AntiFrost 

> 20 MPa > 40 MPa 
ved +20°C 
> 20 MPa 
ved -10°C

> 40 MPa 
ved +20°C 

> 30 MPa ved 
-10°C

20 min 30-60 min 0-2 % > -100C Ja 0-1 mm 5-100 mm

EXM 711 Ekspanderende mørtel 
- 1 mm AntiFrost 

> 20 MPa 
ved  

+20°C

> 15 Mpa 
ved -10°C

> 40 Mpa,  
> 25 Mpa  
ved -10°C

15 min 30-60 min 0,5-2 % > -10oC Nei 0-1 mm 5-100 mm

EXM 715 Ekspanderende mørtel 
- 4 mm AntiFrost 

> 20MPa 
ved  

+20°C

> 10 MPa 
ved -10°C v/ 

3 døgn

> 50 MPa 
ved +20°C 

> 30 MPa ved 
-10°C

25 min 60 min 0-2 % > -10oC Nei 0-4 mm 15-300 mm

weber Bolt hurtig Ekspanderende mørtel 
- 0,5 mm

15 min 30-60 min 0-2 % > 5oC Nei 0-0,5 mm 2-30 mm

Tixotrope masser til faststøping av bolter i fjell og tunnel

Bolt Ekspanderende mørtel 
- 0,5 mm

30 MPa 45 MPa 55 MPa 45 min 4 timer 1-2 % > 5oC Ja 0-0,5 mm 2-30 mm

Bolt Zink Ekspanderende mørtel 
- 0,5 mm for Zink bolter

25 MPa 45 MPa 55 MPa 45 min 4 timer 1-2 % > 5oC Ja 0-0,5 mm 2-30 mm

Bolt Zink Rapid Ekspanderende mørtel 
- 0,5 mm Rapid

> 5 Mpa ved  
+10°C

20 min 90 min 1-2 % > 5oC Ja 0-0,5 mm 2-30 mm

Tixotrope masser til fuging av betongelement

EXM 731 Ekspanderende mørtel 
- 1 mm Tixotrop

> 20 MPa > 30 MPa > 40 MPa 30 min 4 timer Maks  
4 %

> 5oC Ja 0-1 mm 10-50 mm

EXM 741 Ekspanderende mør-
tel - 1 mm Tixotrop 
AntiFrost

>20 MPa >30 MPa.

Former og 
material 

-10°C: > 8 
Mpa

>40 Mpa. 
Former og 
material   
-10 °C:  

> 15 Mpa

30 min 4 timer ca 2 % > -10oC Ja 0-1 mm 10-50 mm
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