Skalflex Hæftemørtel Grå
Cementbaseret hæfte- og armeringsmørtel

Produktinformation
Egenskaber
Skalflex Hæftemørtel Grå er en cementbaseret hæftemørtel,
der kan anvendes på en lang række ikke sugende underlag,
såsom tegl, kalksandsten, beton, letklinker, glatte underlag
og glatte maskinsten.
Skalflex Hæftemørtel Grå er velegnet til armering med Skalflex Armeringsnet, hvor der er risiko for revnedannelser.
På kløvede kalksandsten påføres Skalflex Hæftemørtel Grå
altid i to omgange.
Anvendt som puds i maks lagtykkelse (ca. 5 mm) kan det,
specialt på svagt/ikke sugende underlag, kan det være nødvendigt at udføre opgaven som en 2 lags behandling.
Studsfuger kan sammenlimes med 4-6 mm lagtykkelse med
tandspartel 8-12 mm.
Anvendelse
Som vedhæftningsforbedrer til grovpuds.
Som netbærende puds. Som underlag for tyndpuds,
silikonepuds, silikatpuds, silikatmaling, silikoneharpikspuds og silikoneharpiksmaling.

Krav til underlag
Underlaget skal være fast, tørt og bæredygtigt samt
rengjort for snavs, salte og løse partikler.
Forbrug
Ca. 1,4 kg pr. mm lagtykkelse.
Lagtykkelse
1-5 mm.
Opblanding
Tilsæt ca. 5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg.
Skalflex Hæftemørtel Grå blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.
Døgntemperatur
+5°C til + 25°C.
Efterbehandling
Kan efter 2-3 dage påføres kalk-, kalkcement- eller
cementpuds eller males med Skalcem 100. Efter 28 døgn
kan overfladen færdigbehandles med alle typer slutpuds
og malingsprodukter.
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Skalflex Hæftemørtel Grå
Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data
Opblanding:
Forbrug:
Lagtykkelse:
Kornstørrelse:
Hærdeperiode:
Døgntemperatur:
Opbevaring:
Holdbarhed:
		
		
		

Fra 5 liter rent, kold vand pr. 25 kg Skalflex Hæftemørtel
Ca. 1,4 kg/m2 pr. mm lagtykkelse
2-5 mm uden net, 3-8 mm med net
Op til 0,8 mm
Min. 28 døgn ved +20°C
+5°C til +25°C
Tørt og frostfrit
Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end
2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra
produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold
kan chromatreduktionen forringes.
25 kg, DB-nr: 1671928

Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på
www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.
FARE
H315
H317
H318
H335
P101

Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P305/351/338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til
lokale affaldsregulativer.
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Skalflex Hæftemørtel
(GP-mørtel)
Brandklasse: A1
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