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Datablad 
Scan Hæftemørtel

Råhvid

Produkt
Scan Hæftemørtel er en specialmørtel, der kan anvendes til en lang 
række opgaver. Skal på byggepladsen kun tilsættes vand.

Scan Hæftemørtel er baseret på hvid cement. Derfor fremstår 
overfladen i en flot, råhvid farve efter filtsning.

Anvendelse
Scan Hæftemørtel hæfter på alle faste, stærke og rengjorte mineral-
ske underlag – tegl, beton, kalksandsten, letklinker, porebeton m.m. 

Til udendørs og indendørs brug.

Hvis der er risiko for revnedannelser, kan Scan Hæftemørtel for 
stærkes med Scan Armeringsnet.

Klargøring af underlag
Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt 
sugende. Stærkt sugende overflader grundes med Skalflex Beto-
Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand). 

Opblanding
Fra 4,8 liter vand pr. 25 kg Scan Hæftemørtel. Der blandes med 
egnet blandeværktøj til mørtlen er homogen og letbearbejdelig.
Opblandet mørtel skal anvendes inden for ca. 2 timer.

Arbejdets udførelse
Scan Hæftemørtel påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes 
med filtsebræt eller en let fugtig svamp. 

Ved lagtykkelser over 4 mm skal arbejdet udføres i to eller flere 
omgange, afhængig af underlagets sugeevne.
 

Ved filtsning af kløvede kalksandsten skal påføring ske over to 
omgange for at undgå svindrevner.

Det er vigtigt, at armeringsnettet ligger i den yderste tredjedel af 
pudslaget, og samtidig er helt dækket af puds. Der efterfyldes ved 
behov. Bemærk, at netsamlinger skal overlappe med min. 10 cm.

Efterbehandling
Scan Hæftemørtel kan efter ophærdning efterbehandles med farvet 
tyndpuds, cementmaling, silikatmaling eller andre typer maling.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Vejrforhold/forbehold
Uhærdet mørtel tåler ikke frost og skal beskyttes mod vejrliget i 
afbindingsperioden. 

I varme perioder kan der eftervandes ved forstøvet vand for at 
undgå risiko for svindrevner grundet for hurtig udtørring. 

Tekniske data
Pudsfarve:  Råhvid
Opblanding: Fra 4,8 liter vand pr. 25 kg Scan Hæftemørtel 
Forbrug: 1,4 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse: 1-4 mm uden net, 3-8 mm med net
Kornstørrelse: 0,8-1,2 mm
Åbningstid:  Ca. 2 timer
Døgntemp.:  Min. +5°C
Hærdeperiode: Ca. 28 døgn ved +20°C
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed:  Min. 12 mdr. i uåbnet emballage



Kodenummer: 00-4 (1993)
Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.
Pr-nr. 4167458
UFI: 15C0-60YQ-000G-UVFY

FARE 
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn
P260a Indånd ikke pulver.
P280f Bær beskyttelseshandsker, 
  øjen- og ansigtsbeskttelse
P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: 
  Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
  Fjern eventuelt kontaktliner, hvis dette 
  kan gøres. Fortsæt skylning.
P313 Søg lægehjælp.
P501a Indholdet bortskaffes i overensstemmelse 
  med lokale bestemmelser.
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Sikkerhedsmærkning
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.
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