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ARU-10 Hæftemørtel

Fabriksfremstillet, vandafvisende, fiberarmeret og mineralsk 
tørmørtel. CS IV jvf. DIN EN 998-1. Mørtelgruppe P III jvf. DIN 
18550.

Produktbeskrivelse:

ARU-10 Hæftemørtel består af tørret natursand, cement, kalkhydrat og 
derudover additiver for bedre bearbejdning, vedhæftning og vandafvisende 
egenskaber.

Sammensætning:

ARU-10 Hæftemørtel er en fiberarmeret hæftemørtel til brug som puds eller 
netpuds på betonflader, murværk, mineralske underlag såvel som på 
bæredygtige, pudsede facader eller som filtspuds på nævnte. Hæftemørtlen 
kan derudover bruges til udfyldning af fuger (max. 10-15 mm), udjævning af 
uensartede overflader og til armering på stive isoleringsplader (eks. XPS).
Grundet den meget høje vedhæftningsevne er ARU-10 Hæftemørtel også 
velegnet til brug i rum udsat for høj luftfugtighed samt rum med høj 
trafikbelastning.

Anvendelse:

 ca. 1,4 kg/m² pr. mm (Kornstr. 0,8 mm)            Forbrug:

ARU-10 Hæftemørtel kan blandes i tvangsblander eller med piskeris. Sækkens 
indhold blandes med ca. 5,0 L vand og omrøres i min. 5 minutter til rette konsistens 
er opnået. Lad hvile i 5 minutter og omrør igen hvis nødvendigt. Som hæftebro til 
efterfølgende lag af anden puds, påføres ARU-10 Hæftemørtel med tandspartel.

Ved brug af ARU-10 Hæftemørtel som pudsafslutning på en facade, anbefales det 
at bruge armeringsnet som forstærkning, da der ellers kan opstå svindrevner. 
Armeringsnettet skal i så fald ligge i pudslaget yderste 1/3-del.

I perioder med høje temperaturer skal pudsens overflade holdes let fugtig og 
generelt beskyttes mod for hurtig udtørring og generelt vejrlig. Efterfølgende maling 
af den pudsede overflade må tidligst ske efter 10 dages hærdetid.

Udførelse:
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ARU-10 Hæftemørtel indeholder     cement og reagerer alkalisk mod fugt. Forholdsregler: 
Lokalirriterende, irriterer huden, risiko for øjenskade. Opbevares uden for børns 
rækkevidde. Undgå indånding af støv og hudkontakt.

I tilfælde af at produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl dem da straks og 
kontakt eventuelt en læge. Brug egnede handsker og beskyttelsesbriller. Ved 
indtagelse kontakt straks en læge.

Råd om sikkerhed:

Kvalitetskontrol:

Tekniske data: Kriterium    Værdi/enhed
Mørtelgruppe    P III jvf. DIN 18550 (EN 998-1) 
Trykstyrke    > 10 MPa 
Åbningstid    60 min (ved 20 °C) 
Varmeledningsevne ( λ 10, dry,mat)  w < 0,5 kg/m² h0,5 
Vandabsorptionskoefficient   ca. 0,61 W/mK 
Vandtilsætning    ca. 5,0 L/sæk 
Lagtykkelse    1-5 mm 
Brandklasse    Euroklasse A1

Emballage: I papirsække à 25 kg

OBS: Frisk påført mørtel skal beskyttes mod regn, frost, direkte sol og hård vind. Høj 
fugtighed og lave temperaturer kan forlænge tørretiden. Mørtlen må ikke 
anvendes ved temperaturer under + 5 °C. Vær opmærksom på meldinger om 
nattefrost. Generelt anbefales det, at mørtlen påføres i en periode med godt vejr. 
Udsættes mørtlen tidligt i tørreprocessen for dårlige vejrforhold, kan det give 
farveforskelle og pletter i overfladen.

Mørtlen skal være helt tør før eventuel overmaling. For at undgå 
farvevariationer anbefales det, at man køber al den nødvendige maling 
på én gang, så det leveres fra samme batch.

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte 
rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores 
erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til 
ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder 
forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal 
underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og 
hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og 
retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i 
forbindelse med tekniske spørgsmål.

 

Emballagen skal være tømt for indhold, før den kasseres på genbrugsstationen.
Bortskaffes selve produktet, klassificeres det som byggeaffald.




