
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

Tørrmørtel til muring av ildfaste stein- og skorsteinskanaler m.m.

Bruksområde
Ildfast mørtel er et sementbasert produkt som brukes til muring av ildfaste stein- og skorsteins-
kanaler, montering av skorsteinskledninger og sotluker samt for montering av keramiske fliser og 
stein på brannvegger.

Forarbeid
Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning før påføring kan 
starte. Sugende overflater vannes, men det må ikke være vannfilm på overflaten når mørtelen 
påføres. 

Blanding
Hell vann i blandekaret og deretter Ildfast mørtel. Små mengder kan blandes for hånd. Større 
mengder blandes med drillvisp eller i mørtelblander.  Max. 1,4 liter vann till 4,5 kg mørtel. Mørtel 
blandes ca 2 min til en klumpfri masse. 1 kilo mørtel gir ca. 0,8 liter ferdig masse. 

Påføring
Mørtel legges ut eller påføres med murskje, stål- eller tresparkel. Normal fugetykkelse ved ild-
fast muring er ca. 5 mm. Tynne fuger anbefales i selve ildstedet. Minste tykkelse pr. påføring til 
pussarbeider er 15 mm. Blandet masse må brukes innen 1 timer, avhengig av temperaturen. 
Det skal ikke tilsettes mer vann i mørtelen når den begynner å stivne. Ikke påfør mørtelen ved 
temperaturer under 6 °C.

Etterbehandling og tørking
Ildfast mørtel skal stå og herde minst en uke, før en begynner og fyre forsiktig. Redskapene 
rengjøres med vann.

Lagring og emballasje
Oppbevares i tørt miljø. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 24 månader fra produks-
jonsdatoen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen. Produktet leveres i sekker på 4,5 kg. 

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.

Produktgruppe: Spesialprodukter
Dato: 2015-01-28

Side: 1(1)Ildfast mørtel

Tekniske data 
Bindemiddel Sement

Vannbehov 1,4 liter / 4,5 kg 

Brukstid 20 °C ca 1 tim

Begynner å stivne 1 tim

Fugetykkelse (muring) ca 5 mm

Tykkelse per påføring (puss) minst 15 mm

Max 1,4 l 4,5 kg
ca 1 
tim

6–30°C
2 

min

ca 5 mmmin 15 mm

http://www.combimix.com/no/produkter/produktsortiment/specialprodukter/eldfast-bruk-info

