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Ytong Reperasjonsmørtel (Type 30)
Bruksanvisning / Tekniske data
Reparasjonsmørtel til å fylle ut skår og hull i Ytong-blokker og -plater. 		
Kan brukes til alle densiteter av Ytong porebetong.

Egenskaper
 God vedheft.
 Høy isoleringsverdi.
 Svært drøy.
 Minimalt svinn, små spenninger.
 Porebetonghvit i farge.
Kvalitet
B
indemiddel ifølge EN 197 sement og
EN 459 byggekalk.
 Kornkurve 0/1,2 mm.
 P
roduktet overvåkes i henhold til XELLA
kvalitetsstyring.


!

Underlag
Underlaget skal være suge- og bæredyktig, rent,
støv- og frostfritt og ikke gjennomtrengt av fukt
og skal ikke ha gamle pusseunderlag som forringer vedheften.

Bearbeidningsanvisning
Bland mørtelen med den angitte vannmengden,
ca. 10 liter for hånd eller med røremaskin, slik at
den blir lett å arbeide med og fri for klumper.
Trykk den blandede reparasjonsmørtelen inn der
det er skader/hull, og trekk den over overflaten.
Etter at reparasjonsmørtelen har stivnet, trekkes
eller slipes den av med et egnet verktøy. For lag
inntil 50 mm tykkelse per lag.
Sikkerhetsanvisning
Mørtel reagerer sterkt alkalisk med fukt, derfor
må hud og øyne beskyttes. Skyll grundig med
vann ved kontakt. Kontakt lege omgående ved
kontakt med øynene.
OBS!
Ikke tilsett ytterligere tilsetningsstoffer eller bindemidler. Beskytt pusset mot rask uttørking, dekk
ev. til overflaten, eller hold den fuktig.
Ikke foreta klargjøring under 5 °C eller på frosne
underlag.

For ytterligere informasjon:
Se sikkerhetsdatablad på www.ytong.no

Xella Norge A/S Dansrudveien 75, 3036 Drammen, Tel: +47 32 23 24 40, no
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Ytong Reperasjonsmørtel (Type 30)
Bruksanvisning / Tekniske data
Reparasjonsmørtel til å fylle ut skår og hull i Ytong-blokker og -plater. 		
Kan brukes til alle densiteter av Ytong porebetong.

Tekniske data
Klasse for trykkfasthet		
Brannklasse 		
Kapillær, vannabsorpsjon 		
Varmeledningsevne 		
Varmeledningsevne 		

CS ll ifølge DIN EN 998-1
A1, Ikke brannfarlig
W0
λ10,dry ≤ 0,18 W/mK for P= 50 %
λ10,dry ≤ 0,20 W/mK for P= 90%

!

Diffusjonsmotstandstall		
μ < 20
Forarbeidstid 		
Ca. 25 minutter
Oppbevaring 		
Tørt på pall, 6 måneder
Leveringsform 		
12,5 kg per sekk

For ytterligere informasjon:
Se sikkerhetsdatablad på www.ytong.no

Xella Norge A/S Dansrudveien 75, 3036 Drammen, Tel: +47 32 23 24 40, no

