
Bruksområde  
Brukes til liming og fuging av fliser, naturstein, heller og 
kantstein og til flikking av betong i tykkelse ca. 3-20 mm.

Blanding og bruksanvisning  
Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med 
kraftig drill. Tvangsblander eller vanlig mørtelblander 
benyttes til større arbeid. Hell ca. 80 % a v vannet i 
blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. 
Tilsett resten av vannet og bland massen ytterligere.
Mørtelen kan med fordel stå 2-3 min, og deretter blandes 
massen i 1/2 min, dette økerbrukstiden. Ferdigblandet 
mørtel bør brukes innen ca. 45 min. Vannmengde pr. 25 kg 
sekk ca. 4,5-5 liter.

Bruksveiledning 
Forbruk ca. 17 kg/m2 pr. 10 mm.  
 
Mørtelen bør ikke utsettes for uttørking de første 
døgnene. Ferdig overflate bør vannes de første dagene 
og/eller tildekkes for å hindre for hurtig uttørking. Fersk 
mørtel bør ikke utsettes for temperaturer under +5°C. 
Bør ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den 
har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa.

Materialforbruk 
En 25 kg sekk gir ca. 13 liter ferdig masse

Oppbevaring 
Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste 
bruksegenskaper innen 18 måneder fra pakkedato som er 
printet på sekken. Etter 18 måneder reduseres effekten av 
kromreduserende i sementen. Se datostempel på sekkens 
langside. Bør lagres frostfritt.
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Produktkvalitet 
Tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert 
og tørket spesialsand (0-1,2 mm), samt akselererende, 
ekspanderende og heftforbedrende stoffer. Limemørtel er 
en mørtel med svært gode limeegenskaper. Den er tilsatt 
akselerator og har dermed en rask avbinding. Mørtelen er 
smidig og god til å arbeide med, og hefter godt til glatte 
underlag.

Kornstørrelse: ...........................................0 - 1,2 mm

Trykkfasthet 28 døgn: ...............................≥ 25 MPa

Heftfasthet 28 døgn:..................................> 0,8 N/mm2

Gjør deg kjent med de respektive produkt- og

sikkerhetsdatablader før du tar produktet i bruk  

og husk å bruke anbefalt verneutstyr.
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