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Cempexo Reparationsmørtel

 
• Til reparation af pudsede overflader
• Til sokler og kælderhalse
• Klar til brug – tilsæt kun vand

Anvendelsesområde
Cempexo Reparationsmørtel er en tørmørtel der kun skal tilsættes vand før brug, og som primært 
anvendes til:

• Puds på beton
• Puds på mursten
• Puds på Leca® blokke

Cempexo Reparationsmørtel indeholder luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer,
som sikrer bedre materialeegenskaber ift. blandetid, vedhæftningsstyrke samt bearbejdelighed.
 
Forarbejde

Underlaget skal være rent, sundt og bæredygtigt. Fjern belægning som f.eks. maling. Bank løstsiddende puds af. 
Børst rent med en stiv kost. Forvand med rent vand for at forhindre hurtig udtørring. Reparationsstedet kan med 
fordel grundes med en tynd blanding af vand og Cempexo Reparationsmørtel. Kost blandingen godt ind i 
underlaget.

Blanding
Tilsæt vand til ønsket konsistens – normalt 15%, svarende til 0,75 liter pr. 5 kg. Bland mørtlen til den har en ensartet 
klumpfri konsistens. Bland ikke mere end der kan anvendes inde for 60 minutter. Mørtlen må genoprøres, men uden 
at tilsætte yderligere vand.

Fremgangsmåde
Påfør mørtlen med en murske i op til 10 mm lagtykkelse. Ved behov for tykkere lag påføres der flere lag med ca. 1 
døgns mellemrum. Når mørtlen er fingertør bearbejdes pudslaget og overgangen mellem nyt og gammelt puds 
med et pudsebræt.

Efterbehandling
Dæk området med plast i et par dage for at undgå for hurtig udtørring, eller eftervand i et par dage. 

Tip:

Brug handsker og beskyttelsesbriller. Fjern straks mørtelstæk med rent vand. Rengør værktøj i vand straks efter 
brug. 
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Produktegenskaber

Kornkurve: 0 – 2 mm

Vandtilsætning: Ca. 15 % (svarer til ca. 0,75 liter pr. 5 kg tørmørtel)

Brugstid: Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 min.

Anvendelsestemperatur: Minimum + 5 grader

Holdbarhed: 12 mdr. fra produktionsdato

Opbevaring: Tørt og tætlukket. Tåler frost

Kvalitet og miljø
Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og   
DS/EN ISO 9001:2000. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede 
forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. 
Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger. For yderligere 
oplysninger se www.saint-gobain.dk




