Støpemørtel B20
PRODUKTBESKRIVELSE

VERNETILTAK

Støpemørtel B20 er en tørrmørtel
bestående av sement, filler og tilslag.
Mørtelen tilfredstiller kravene i NS 3120.
Mørtelen skal kun blandes med vann
og kan benyttes både innvendig
og utvendig.

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon - se eget HMS-datablad.
HMS-databladene finnes på
www.resconmapei.com.

BRUKSOMRÅDE
Støpemørtel B20 benyttes til muring av
tegl, både bærende og ikke bærende
murverk, betongstein, blokker og
naturstein, skifer o. lign., samt
støping av mindre arealer.
Se forøvrig NS 3420, kap. N1.
BRUKSANVISNING
Forarbeid
Overflatene skal rengjøres for slam, støv,
fett og løse partikler. Sugende underlag
forvannes. Fritt vann skal ikke finnes på
flatene når arbeidet starter.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som
fremkommer i denne produktbeskrivelse
representerer vår nåværende kunnskap
og erfaring om produktet.
All ovenstående informasjon må likevel
bli betraktet som retningsgivende og
gjenstand for vurdering.
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Enhver som benytter produktet må på
forhånd forsikre seg om at produktet er
egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren
står selv ansvarlig dersom produktet blir
benyttet til andre formål enn anbefalt,
eller ved feilaktig utførelse.
Alle leveranser fra Rescon Mapei AS skjer
i henhold til de til enhver tid gjeldende
salgs- og leveringsbetingelser som anses
akseptert ved bestilling.

N.B! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Produktspesifikasjoner
Egenvekt

herdet:

1,70 – 1,90 kg/dm3

Trykkfasthet

etter 28 døgn:

25 MPa

Luftinnhold:

6 – 10 %

Bruksegenskaper
Blanding
Følg angitt vannmengde (3 – 4 liter pr.
sekk á 25 kg), og hell dette i et kar,
tilsett mørtelen, og bland maskinelt
i 2 – 3 minutter. La blandingen stå
i 3 minutter for å trekke før ny
opprøring. Husk at for mye vann gir en
svakere mørtel med mer svinn.
Underlagets og luftens temperatur
skal være over +5oC.
Etterbehandling
Umiddelbart etter utstøping beskyttes
overflaten mot uttørking ved bruk
av membranherdner, tildekking
eller ettervanning.
FORBRUK
1 sekk á 25 kg gir ca. 12 - 13 liter
ferdig mørtel.

Produsent:
Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www. resconmapei.com

Brukstid v/+20oC:

Ca. 2 timer

Emballasje:

25 kg sekk og 500 kg big-bag

Lagring:

Lagret frostfritt og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien
de første 12 månedene.

