Skalflex Hæftemørtel

Hæftemørtel/tyndpuds med enestående vedhæftning

RÅHVID

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Hæftemørtel er en diffusionsåben hæftemørtel med
enestående vedhæftning til indendørs- og udendørs brug.
Hæfter på alle faste, rengjorte mineralske overflader
– tegl, beton, kalksandsten, letklinker, porebeton m.m.
Skalflex Hæftemørtel er baseret på hvid cement, og
fremstår med en råhvid overflade, som enten kan efterlades ubehandlet eller males med Skalcem 100, Skalflex
Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling.

Opblanding
25 kg Skalflex Hæftemørtel tilsættes min. 5 liter rent,
koldt vand afhængig af opgavens art og underlagets
sugeevne. Opblanding sker med elektrisk blander.
Konsistensen skal være fed og homogen.
Påføring
Skalflex Hæftemørtel påføres med stålbræt eller sprøjte
og filtses med filtsebræt eller let fugtig svamp.
Ved lagtykkelser over 5 mm trækkes mørtlen på i flere
omgange for at undgå svindrevner.

Anvendelsesområde
Som hæftemørtel/tyndpuds på faste, rengjorte, mineralske underlag. Kan armeres med Skalflex Armeringsnet,
hvis der er risiko for revnedannelser.

Ved ilægning af armeringsnet skal nettet være helt dækket af mørtel og samtidig ligge i den yderste trejdedel af
pudslaget. Netsamlinger skal overlappe min. 5 cm.

Bemærk: På gipsplader, ikke-mineralske, malede eller
flisebeklædte underlag anbefales Skalflex Multipuds.

Overmalbar udendørs efter ca. 28 døgn, indendørs efter
ca. 7 døgn.

Klargøring af underlag
Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt.
Sugende underlag forvandes før påføring af Skalflex
Hæftemørtel. Stærkt sugende underlag grundes med
Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3.

Gode råd
Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.
Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget.
Må ikke påføres i direkte solskin.
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Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data
Opblanding:
Forbrug:
Lagtykkelse:
Kornstørrelse:
Massefylde:
Tørretid:
Hærdeperiode:
Døgntemperatur:
Opbevaring:
Mal-kode:

Min. 5 liter rent, kold vand pr. 25 kg Skalflex Hæftemørtel
Ca. 1,6 kg/m2 pr. mm lagtykkelse
3-4 mm
Max. 1,2 mm
Ca. 1,6 g/cm3
3 døgn ved +20°C
Min. 28 døgn ved +20°C
+5°C til +25°C
Tørt og frostfrit
00-4 (1993)
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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