PRODUKTDATABLAD

ProBau Hurtig-Mørtel
Ekstrem hurtighærdende mørtel med stor styrke
til omgående reparation og ﬁksering
Produkt/Anvendelse
ProBau Hurtig-Mørtel er en ekstrem hurtighærdende reparationsmørtel til fikseringsopgaver og småreparationer
ude og inde. Begynder afhærdning efter 3 minutter. Kan efterbehandles efter blot 30 minutter.
Anvendes til omgående fiksering af rør, bolte m.m., til småreparationer på gulv, trapper og væg, til reparationer
hvor der ønskes umiddelbar efterbehandling. Egnet på mineralske underlag ude og inde.
Underlag
Underlaget skal være mineralsk, rengjort og strukturelt sundt.
Underlaget forvandes, til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende. Stærkt sugende underlag grundes
med ProBau Beton- og Mørtelprimer opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 umiddelbart før behandling.
Opblanding
ProBau Hurtig-Mørtel blandes i forholdet 3 dele Hurtig-Mørtel til 1 del rent, koldt vand.
Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for 3 minutter.
Påføring
Opblandet mørtel påføres med murske, spartel eller lignende, og trykkes grundigt på plads for at sikre maksimal
vedhæftning.
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.
Forbehold
Beskyt uhærdet mørtel mod vejrlig, solbestråling og for hurtig udtørring. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.
Teknisk data
Opblanding:
Åbningstid:
Efterbehandling:
Forbrug:
Døgntemperatur:
Opbevaring:

3 dele mørtel til 1 del vand
Ca. 3 minutter ved +20°C
Efter ca. 30 minutter
1,3 kg/mm/m2
+5°C til +25°C
Tørt i tætlukket emballage
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ProBau Hurtig-Mørtel
Sikkerhed
For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad, som forefindes på Bauhaus.dk

SKALFLEX
Industrivej 20B
DK-8800 Viborg
Tlf. 86 61 22 99
www.skalflex.dk
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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+P351+P338
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.

EN 998-1
Ekstrem hurtighærdende
reparationsmørtel
(GP-mørtel)
Brandklasse: A1

Chromatindhold: Mindre end 2 mg pr. kg tørprodukt.

Produceret i Danmark for Bauhaus af:
Industrivej 20B, DK-8800 Viborg, tlf. 86 61 22 99, www.skalflex.dk
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