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Combimix produktblad

EN 988-2

Dette produktblad indeholder generelle anvisninger. Produktet kan 
anvendes under en række skiftende forhold og forudsætninger.  
Combimix er ikke ansvarlig for opbevaring, anvendelse i konstruktion, 
bearbejdning eller udførelse, virkning i forbindelse med effekter med 
andre produkter, anvendelse betinget af lokale forhold eller andre 
eksterne faktorer. Combimix er heller ikke ansvarlig, hvis ovennævnte 
information fejlfortolkes eller fraviges af brugeren.
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Certificeringer 

Produktbeskrivelse 
Muremørtel til opmuring af glasblokke i murmørtelklasse M10 (A). Farve: Gråhvid.

Anvendelsesområde 
Til opmuring af glasblokke samt andre svagt sugende materialer. Produktet kan anvendes både 
inden- og udendørs. 

Forbehandling 
Glasblokmurstenene skal være tørre. Rengør efter behov med murafrensningsmiddel. Der må 
ikke renses med syre uden forudgående rådføring med murstensproducenten. Kontroller mur-
stenenes sugeevne. Opbevar altid tørmørtel og øvrige materialer ved 5°C før anvendelse. Hvis 
produktet anvendes ved temperaturer under 5°C, skal der træffes foranstaltninger i forbindelse 
med vinterforhold. 

Blanding 
Produktet blandes maskinelt i 7-10 minutter i tvangsblander eller 3-4 minutter i hurtiggående 
blander. Ved anvendelse af en fritfaldsblander bør blandingstiden være ca. 15 minutter. Pulveret 
blandes med ca. 3,2 liter vand (16 %) pr. 20 kg sæk. Dette giver ca. 12,8 liter færdig mørtel. Mørt-
lens konsistens skal være fugtig. 

Udlægning 
Ved muring med fyldte fuger stryges og/eller børstes fugerne, når mørtlen er næsten tør. For at 
opnå tætte fuger skal de fyldes helt med mørtel. Mørtlen påføres med slæde, ske eller andet 
værktøj med tænder. Fugningen sker under udlægningen med fugestykker af træ eller stål 
afhængigt af den ønskede struktur. Sørg for, at mørtlen ikke er for blød. Mørtel, som er begyndt 
at størkne, skal kasseres. 

Efterbehandling og udtørring 
Beskyt altid arbejdsfladen i mindst 3 døgn mod temperaturer under 5°C, sol, regn og kraftig 
blæst. Eftervand altid i mindst 3 døgn i tørt og lunt vejr samt ved kraftig blæst. Brug en vand-
slange med sprøjteforstøver. 

Opbevaring og emballage 
Opbevares på et tørt sted. Opbevaringstiden er 12 måneder fra fremstillingsdatoen i uåbnet 
originalemballage. Fremstillingsdatoen er angivet på emballagen. Produktet leveres i sække med 
20 kg.

Restprodukter og beskyttelsesanvisning 
Tomme sække afleveres til forbrænding. Overskydende, tørt pulver, der opbevares korrekt, kan 
anvendes igen. Hærdet materiale deponeres som byggeaffald. Produktet må ikke hældes i afløb. 
Cement, som indgår i produktet, er kromatreduceret. 

Dokument om sundhed, miljø, sikkerhed samt teknisk service 
Gældende version af produktblad, CE-dokument, byggevaredeklaration og sikkerhedsda-
tablad præsenteres på www.combimix.dk. Tidligere udaterede og daterede versioner er ikke 
gyldige. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte vores salgsorganisation. 

Produktgruppe: Mørtel 
Dato: 2019-06-07

Side: 1(1)Glasblokkemørtel

Øvrige egenskaber
Bindemiddel Kalk/Cement

Kornstørrelse 0–1 mm

Luftindhold ca. 18 %

Vandbehov 16 %

Farve Gråhvid

Anvendelsestid 20°C ca. 2 timer

Begynder at hærde ca. 4 timer

Fugetykkelse 5–30 mm

Materialeforbrug* 
fugemasse

ca 16 kg/10 liters fog

Densitet hærdet mørtel 1650 kg/m³

Trykstyrke 28 døgn > 20 MPa

Tekniske data ifølge EN 998-2

Trykstyrke, klasse M10

Forskydningsstyrke > 0,15 N/mm²

Brandbestandighed A1

Kloridindhold < 0,1 %

Frostbestandighed God

Vandabsorption ≤0,4 kg/(m2min0,5)

Maks 3,2 l 20 kg
2 

timer

5–30°C
7–15 
min.

5-30 mm
72 

timer


