DG-Vandskuringsmørtel
25 kg

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

Anvendelsesområde

Vinterbyggeri

DG-Vandskuringsmørtel anvendes til overfladebehandling af
teglvægge og letbetonvægge, hvor man ønsker at bevare
underlagets struktur, karakter og forbandt.
Overfladebehandling med DG-Vandskuringsmørtel kan bestå i
sten-, vand- og sækkeskuring samt filtsning.
DG-Vandskuringsmørtel kan ligeledes anvendes som slutpuds, hvis
grovpudsen er stærkere eller lige så stærk som DG-Receptmørtel.
DG-Vandskuringsmørtel anvendes til middelsvært påvirkede vægge
ind- og udvendig i moderat miljø.

DG-Vandskuringsmørtel må ikke anvendes ved
temperaturer under 5ºC.

Forbehandling

Forbrug:
Arbejdstemperatur:

DG-Vandskuringsmørtel; Rens underlaget for støv, løse
mørtelrester, salt el. lign. Muren skal være afrenset, fugerne udfyldte
og overfladen skal gennemvandes, for at der ikke sker for hurtig
udtørring. Det frarådes at udføre arbejdet i direkte sol. Arbejdet bør
aldrig udføres før- eller i frostvejr.

Brugsanvisning
DG-Vandskuringsmørtel; Det er vigtigt at man benytter ens
vanddosering og at blandetiden er ens.
DG-Vandskuringsmørtel kræver effektiv blanding på ca. 15 min. i
lukket tvangsblander. Dette vil give mørtlen den optimale egenskab.
Ved mindre mørtelportioner kan der blandes med angsomtgående
boremaskine med piskeris eller ved evt. håndblanding. Vand hældes i
spand/balje og der tilsættes DG-Vandskuringsmørtel hvorefter der
blandes grundigt.
Til 25 kg DG-Vandskuringsmørtel tilsættes 4-6 liter vand.
Anvendes DG-Vandskuringsmørtel som slutpuds på grovpuds, bør
grovpudslaget ikke være mindre end 3 dage gammelt.

Vandskuring
Murfladen skures med en blød mursten mens der stænkes vand på
med en kalkkost.
Når vandskuringen er færdig, skal fugerne være helt fyldte, mens
murstenene skal være næsten fri for mørtel. Det er vigtigt at
udtørringen sker langsomt, hvorfor det er vigtigt at holde overfladen
fugtig ved vandforstøvning. Ligeledes kan der afdækkes med
pressening.
Det frarådes at anvende vandskuring på maskinsten, da
mørtelhinden har svært ved at holde. Det anbefales at bruge en
hånd- eller blødstrøgen sten, gerne af rødler.

Rengøring
Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt
vand anbefales.

Teknisk data

Farve:
Holdbarhed:
Opbevaring:
Kornstørrelse:

2

2-4 kg pr. m
Mellem 5º og 25º.
(ikke i direkte sol og
regn)
Grå eller hvid
Tørt op til 12 mdr. fra
produktionsdato.
Tørt
0-1 mm

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

