
REPARATIONSMØRTEL
Allround reparationsmørtel

LØSNINGER TIL FORSKELLIGE KRAV

Sika MonoTop® 

HURTIGMØRTEL
Ideel i situationer, hvor der kræves 
hurtig hærdning

Se senest opdaterede produktdatablad ved ønske om mere detaljeret information. 

LØSNINGER TIL VANDTÆTNING

Sika Monotop®

LYNMØRTEL
Fantastisk hurtig og nem at anvende til 
mindre vandgennemsivninger

VANDTÆTNINGSMØRTEL
Cementmørtel til vandtætning. 
Klar til brug efter iblanding af vand

Sika® MiniPack 
SKIFTER NAVN & DESIGN TIL 

Sika MonoTop®

SIKA DANMARK A/S 
Hirsemarken 5                                                       
3520 Farum 
Tlf. 48 18 85 85  
www.sika.dk

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.

Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.
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Sika MonoTop®  
Mørtel i praktiske poser.
Hurtige og effektive problemløsere.

TAKE IT EASY



VANDTÆTNINGSMØRTEL HURTIGMØRTEL

1-KOMPONENT VANDTÆTNINGSMØRTEL  HURTIGHÆRDENDE MØRTEL

REPARATIONSMØRTEL

ALLROUND REPARATIONSMØRTEL 
TILSAT FIBRE 

LYNMØRTEL

LYNACCELERERENDE                                
VANDTÆTNINGSMØRTEL

ANVENDELSESOMRÅDER:
 ́ Til standsning af vandgennemsivning, fx reparationer af brønde
 ́ Kan anvendes på underlag af beton, mørtel, sten og murværk 

FORDELE:
 ́ Nem at bruge - tilsæt blot vand
 ́ Hurtig hærdning på kun 60 sekunder
 ́ Kan anvendes vertikalt og horisontalt 
 ́ Modstandsdygtig overfor vind og vejrpåvirkning

EMBALLAGE:
5 kg pose

Varenr.: 533495     DB nr: 1938128

ANVENDELSESOMRÅDER:
 ́ Specialfremstillet til vandtætning af støttemure, fundamenter o.lign.
 ́ Kan anvendes direkte på beton, puds, betonhulsten, mursten, 
leca-blokke o.lign.

FORDELE:                                                                
 ́ Hurtighærdende
 ́ Nem at bruge - tilsæt blot vand
 ́ Vandtæt og diffusionsåben
 ́ Særdeles god vedhæftning til de fleste byggematerialer
 ́ Der kan fyldes op omkring fundamentet 

EMBALLAGE:
5 kg pose

Varenr.: 533493     DB nr.: 1938383

ANVENDELSESOMRÅDER:
Særlig velegnet til områder, hvor der ønskes en hurtig ibrugtagning fx:

 ́ Montering af dæksler til mandehuller og riste
 ́ Fastgørelse af beslag, nagler og rør
 ́ Installation af armerede døre og vinduer
 ́ Forankring af espalier og hegn

FORDELE:
 ́ Nem at bruge - tilsæt blot vand
 ́ Størkner på få minutter
 ́ Kan overmales efter hærdning
 ́ Hurtighærdende selv i fugtige omgivelser
 ́ Praktisk emballage der er velegnet til mindre arbejdsopgaver

EMBALLAGE:
5 kg pose

Varenr.: 533447    DB nr.: 1938127

ANVENDELSESOMRÅDER:
 ́ Strukturgenopretning og reparation af betonelementer - vertikalt 
og horisontalt  

 ́ Æstetiske reparationer af gesimser, balkoner og vinduer
 ́ Udfyldning af porer, små defekter og skader langs fuger 
 ́ Formgivning og færdiggørelse af fuger og belægninger 

FORDELE:
 ́ Let bearbejdelighed, selv ved anvendelse opad uden dryp og slip
 ́ Høj tryk- bøjnings- og trækstyrke
 ́ Stor stabilitet under arbejdet
 ́ God vedhæftning til de fleste byggematerialer

EMBALLAGE:
5 kg pose

Varenr.: 533580     DB nr.: 1938126

ANVENDELSE:
Forberedelse: Overfladen skal være bærefast, 
fri for fedt, olie, malingslag og andet der kan 
hindre optimal vedhæftning.

Blanding: Bland 0,25 l vand pr. kg pulver og 
bland i mindst 3 minutter.

Påføring: Mørtlen kostes på overfladen á 2 
gange med ca. 4 timers mellemrum.

ANVENDELSE:
Forberedelse: Overfladen skal være bærefast, 
fri for fedt, olie, malingslag og andet der kan 
hindre optimal vedhæftning.

Blanding: Bland 0,28 l vand pr. kg. pulver.   
OBS! Blandingen hærder efter 60 sekunder. 
Bland ikke mere end der kan anvendes inden-
for 30 sekunder.

Påføring: Mørtlen påføres med alminde-
ligt murerværktøj. Fjern værktøj hurtigt før    
hærdning.

ANVENDELSE:
Forberedelse: Overfladen skal være ren, fri for 
støv, skidt og løse områder samt let fugtig.

Blanding: Bland 0,7-0,84 l vand for hver pose 
og bland i mindst 3 minutter.

Påføring: Mørtlen påføres med almindeligt 
murerværktøj såsom spartel eller murske. 

ANVENDELSE:
Forberedelse: Overfladen skal være grundigt 
rengjort, fri for støv, skidt og løse områder, 
samt let fugtig.

Blanding: Kan blandes manuelt med 1 l vand 
for hver pose.  Bland ikke mere end der kan 
anvendes indenfor 3 minutter.

Påføring: Mørtlen skal presses hurtigt og 
fast ind i hulningerne, idet man sikrer god          
vedhæftning mellem mørtel og underlaget. 


