
Combimix produktark

Dette produktarket inneholder generelle anvisninger. Bruk av produk-
tet foregår under en mengde skiftende forhold og forutsetninger.Com-
bimix har ikke ansvar for lagring, bruk i konstruksjon, bearbeiding eller 
utførelse, samvirkende effekter ved bruk med andre produkter, bruk 
betinget av lokale forhold eller andre eksterne faktorer.Combimix har 
heller ikke ansvar dersom den ovenstående informasjonen feiltolkes 
eller ikke følges av brukeren.
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Produktbeskrivelse
Frostbeskyttelse i veskeform er et kloridfritt tilsetningsmiddel for underletting av muring, pussing 
og betongarbeider ved temperaturer ned til –15 °C. 

Bruksområde
Produktet påskynder bindingen i produkter med sementinnhold, men skal ikke brukes i overfla-
tepuss, maling, kalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel. Produktet  erstatter ikke normale vintertiltak 
ved bruk. 

Forarbeid
Før bruk må emballasjen ristes kraftig og ha romtemperatur. Underlaget må også være fritt for 
snø og is.

Blanding
Anbefalt vanntilsetning for grunnproduktet som brukes, reduseres med halve mengden doseres 
ifølge tabell nedenfor. 

 
Blandeanvisning

Dosering per 20 kg tørrmørtel ved -5 oC -10 oC -15 oC

Betong 0,5 l 0,8 l 1,2 l

Mur/pussmørtel 0,3 l 0,5 l 0,8 l

Observer overstående tabell er kun rettningsgivende. 

 
Påføring
Oppblandet mørtel skal holde ca. 20 ˚C, og må brukes innen én time. Følg forøvrig 
forutsetningene for grunnproduktet.

Etterbehandling og tørking
Følg anbefalingene for etterbehandling for anvent produkt.

Lagring og emballasje
Oppbevares i frostfri miljø. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 24 månader fra produks-
jons toen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen. finnes i 1-litersflaske og 5-litersdunk.

Restprodukter og sikkerhetsforskrifter
Tom emballasje leveres etter rengjøring til hardplastgjenvinning. Restprodukt som er til overs, 
kan etter blanding med tørrmørtel og vann og herding deponeres som bygningsavfall. Må ikke 
tømmes i avløpsnettet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk beskyttelseshansker og verne-
briller.

Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service
Gjeldende versjon av de relaterte produkt dokumenter finnes på www.combimix.no. Tidligere 
udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer 
informasjon.
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