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Sikadur® -43 Mørtel 
Reparations- og udfyldningsmørtel på basis af epoxy 

Anvendelsesområder Sikadur-43 er en højstyrkemørtel, som bl.a. anvendes til: 
 Understopning af brolejer, maskinfundamenter, kranbaner 
 Etablering af et slagfast slidlag 
 Reparation af afslåede kanter, betonkørebaner, industrigulve 
 Udfyldning af hulrum 

 
Sikadur-43 Mørtel kan anvendes i forbindelse med beton, natursten, mørtel, puds, 
stål og andre materialer. 

Produktbeskrivelse Sikadur-43 Mørtel er en opløsningsmiddelfri, 3-komponent reparations- og 
udfyldningsmørtel på basis af epoxy og udvalgte højstyrketilslag. 

Egenskaber  Opløsningsmiddelfri 
 Svindfri 
 Hurtig hærdende, også ved lave temperaturer 
 Høj mekanisk styrke 
 Slid- og slagfast 

Produktdata  

Farve: Grå Tekniske data 

Densitet 
Komp. A: 
Komp. B: 
Komp. C: 
Mix A+B+C: 

 
~ 1,1 kg/l 
~ 1,0 kg/l 
~ 1,7 kg/l = Sikadur-514 
~ 2,1 kg/l 

Vægtdele A:B:C = 6:1:84 Blandingsforhold 

Volumendele  A:B:C = 6:1:49 

Temp. ºC 10 kg 

30ºC ~  20 min. 

20ºC ~  40 min. 

10ºC ~  75 min. 

Potlife 

5ºC ~  90 min. 



 
 
 

Mpa  1 dag 3 dage 7 dage 14 dage 

Trykstyrke +5°C 4 90 100 110 

Trykstyrke +20°C 100 100 110 110 

Bøjnings-trækstyrke  +5°C 2 20 23 25 

Mekanisk styrke 

Bøjnings-trækstyrke +20°C 25 22 25 25 

På primet beton: ~  4 MPa beton brud 

På primet stål: ~  20 MPa 

E-modul: 26.000 MPa 

Termisk udvidelseskoefficient: ~ 12,5 x 10-6 m/m ºC 
 

Vedhæftning 

Alle ovennævnte værdier er afhængig af komprimering af mørtlen. 

Opbevaring og holdbarhed 24 måneder fra produktionsdato i uåbnede emballager – opbevaret ved min. +5ºC 
og max. +30ºC. 

Udførelse Vigtigt!       Forarbejdningstemperatur min. +5ºC – max. +30ºC  
                   Overfladetemperatur min. +5ºC – max. +30ºC 

Lagtykkelse Sikadur-43 Mørtel kan udlægges i lagtykkelser på min. 12 mm -max. 60 mm. 
Ved større lagtykkelser skal der arbejdes i flere lag. 

Forbehandling Underlaget skal være bærefast, rent, og fri for støv, olie, malingsrester og andre 
urenheder. 
 
Underlag af beton sandblæses eller afslibes og støvsuges. 
Betonen bør være mindst 21 modenhedsdøgn. 
 
Underlag af metal skal være afrenset for korrosions- og malingsrester ved mekanisk 
bearbejdning og skal afrenses med Colma Rensevæske. 
 
Underlag af kunststoffer (polyester, epoxy, m.fl.) afrenses, rugøres med groft 
sandpapir og aftørres med Colma Rensevæske. 

Blanding Færdigdoserede enheder: 
Hele komponent B tilsættes komponent A og blandingen omrøres, indtil den er 
fuldstændig homogen og fremstår uden farveslør. 
Komponent C tilsættes under stadig omrøring og der blandes til der opnås en 
ensartet viskositet i mørtlen (2 minutter). 
 
Ikke doserede enheder: (ikke lagervare) 
Komponenterne afvejes i det korrekte blandingsforhold, hvorefter blandingen 
udføres som ovenfor beskrevet. 
Lad mørtlen stå et øjeblik for at ”aflufte” eventuelle luftbobler, som blev indpisket 
under blandingen. 

Grunding Den rengjorte overflade primes med Epoxydelen A+B. De må maks. anvendes 10% 
af binderen som primer. 
 
På matfugtige overflader anvendes Sikadur-31 som primer. Denne arbejdes godt 
ind i overfladen. 
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Udlægning Mørtlen udlægges i den endnu klæbrige primer. 
Mørtlen påføres og bearbejdes med almindeligt murerværktøj. 
Glitning af overfladen udføres med let opvarmet stålværktøj. 
Større volumen skal udstøbes i flere lag. Næste lag udstøbes så snart det 
foregående lag er hærdnet og afkølet. 
 
Anvendes forskalling eller form kan denne fores med polyethylenfolie, idet Sikadur-
43 ikke hæfter på dette materiale. 

Generelle bemærkninger Anvendes Sikadur-43 Mørtel på store sammenhængende flader, virker det udlagte 
mørtellag som DAMPSPÆRRE. Det skal derfor undersøges, om de 
bygningsfysiske forhold for sådanne udlægninger er tilstede. 

Rengøring Værktøj renses straks efter brug med Colma Rensevæske, - hærdnet Sikadur-43 
Mørtel kan kun fjernes mekanisk. 

Sikkerhed Komp. A 
Faresymboler: Xi Lokalirriterende, N Miljøfarlig 
R36/38 Irriterer øjnene og huden 
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden 
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet 
Indeholder epoxyholdige forbindelser. Se fabrikantens oplysninger. 
Kodenummer: 00-5 (1993) 
 
Komp. B 
Faresymboler: C Ætsende 
R21 Farlig ved hudkontakt 
R34 Ætsningsfare 
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden 
R52/53 Giftig for organismer, der laver i vand, kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet 
Kodenummer: 00-5 (1993) 
 
Komp. C 
Faresymboler: Ingen 
Kodenummer: 00-1 (1993) 
 
Brugsklar blanding 
Kodenummer: 00-5 (1993) 
 
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: 
Ansigtsskærm, handsker, hætte, beskyttelsesdragt 
 
Produktet er omfattet af AT’s bekg. nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer 
og materailer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.  
Produktet kræver særlig uddannelse. 

 Bemærk: 
”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller 
mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne 
erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er 
afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for  
Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er 
købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore 
produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares 
og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn 
til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til  
Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 
accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke 
systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i 
nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.” 
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ika Danmark A/S 
ræstemosevej 2-4 
K-3480 Fredensborg 
anmark 

Tel. +45 48 18 85 85 
Fax +45 48 18 84 96 
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk 


	Komp. A
	Komp. B
	Komp. C
	Brugsklar blanding

