DG-Tørmørtel
50/50/700 FIN 0-2mm
25 kg

Dan-Grit A/S
Industrivej 14, 6840 Oksbøl
Tlf. (+45) 75 26 92 38 www.dan-grit.dk

Anvendelsesområde

Forbrug

DG-Tørmørtel anvendes til bl.a. opmuring af vægge af
kalksandsten, teglsten og blokke. Denne mørteltype er særdeles
velegnet til belastede konstruktioner såvel udvendigt som indvendigt
i moderat miljø.

Ved opmuring:
Ved fugning:

Teknisk data

Forbehandling

Arbejdstemperatur:

Før anvendelse af DG-Tørmørtel renses evt. underlag for støv,
salt, løse mørtelrester el. lign.

Arbejdstid:
Farve:
Holdbarhed:

Brugsanvisning
Maskinel blanding: DG-Tørmørtel kræver effektiv blanding og det
anbefales 15 min. blandetid i lukket tvangsblander. Det vil give
den maximale mørtelegenskab.
Mindre mørtelportioner: Her kan blandes med langsomtgående
boremaskine med piskeris el. evt. ved håndblanding. Vand hældes
i baljen, derefter tilsættes DG-Tørmørtel, og der blandes grundigt.
Efter udtømning fra blandemaskinen, kan senere iblanding af
bindemidler, vand, tilslagsmateriale eller tilsætningsstoffer ikke
finde sted. Det anbefales ikke at blande mere mørtel end hvad der
kan bruges inden for 1 timer.

ca. 1,0 kg pr. sten
ca. 6,0 kg pr. m2

Opbevaring:

Kornstørrelse:

Bør ikke anvendes
v/temp. under 5º.
Ca. 1 timer.
Grå
Min. 12 mdr. fra
produktionsdato
v/korrekt tør
opbevaring.
Tørt og frostfrit.
Gerne ”løftet” over
jorden.
0-2 mm

Sikkerhedsdatablade kan rekvireres.
Dan-Grit A/S er en miljøbevist virksomhed, som
løbende føre såvel ekstern som intern
kvalitetskontrol.

Vinterbyggeri
med varmt vand, dog max. 70º. Undgå tilsætning af midler der
sænker frysepunktet. Det er ligeledes vigtigt at der anvendes
sten med stor sugeevne – hvilket kan være opvarmede sten.
Det er stadigt nødvendigt at beskytte murfladen mod påvirkning
fra slagregn og vind. Derimod skal murkronen altid tildækkes og
evt. isoleres ved arbejdets ophør.

Rengøring
Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand anbefales.
Ved blanding med vand dannes
Calciumhydroxid (R34)
Undgå indånding (S22)
I tilfælde af stof i øjnene, skyld straks grundigt
med vand og søg læge (S26)
Under arbejdet bæres dertil egnede
beskyttelseshandsker og – briller (S37/39)

