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KLÆBE- OG ARMERINGSMØRTEL MG II, 
grå

SCHWEPA Klæbe- og armeringsmørtel MG II , grå er en vandafvisende 
mineralsk  tørmørtel i mørtelgruppe P II iflg. DIN V 18550, CS IV, DIN EN 
998-1.

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA Klæbe- og armeringsmørtel MG II, grå består af tørret natursand, 
cement, kalk  og additiver for bedre og lettere forarbejdning, vedhæftning og 
vandafvisning.

Sammensætning:

SCHWEPA Klæbe- og armeringsmørtel MG II, grå egner sig til fastklæbning af 
isoleringsplader såsom EPS, mineraluldsplader eller resol-isolering.

Mørtlen er desuden godkendt til fastklæbning af armeringsnet på isoleringspladerne 
i armeringslaget. Endvidere egner SCHWEPA Klæbe- og armeringsmørtel MG II, grå sig til 
reparation af revner eller rettelse  af isoleringsplader (EPS  samt mineraluld), pudsede 
facader, betonoverflader -  også til efterfølgende brug af kalkcementpuds. 

Anvendelse:

Kornstørrelse: 1,2 mm   Klæber:    ca. 4,0 - 5,0 kg/m²      ca.  5,0 - 6,0 m²/Sæk

         25 kg/Sæk

     Armering:    ca. 6,5 kg/m²*       ca.  3,9 m²/Sæk*     
*ved en lagtykkelse på 5 mm

Forbrug:

Overfladen skal være ren, støvfri, tør, fast, stabil og fri for større ujævnheder. 
Under alle omstændigheder skal alt løst puds fjernes fra underlaget. 
SCHWEPA Klæbe- og armeringsmørtel MG II, grå kan omrøres ved hjælp af 
gængse blandingsmaskiner eller ved brug af piskeris.

Blandingsforhold: bland indholdet af posen med 6-6,5 L rent vand, og omrør 
massen til ensartet og klumpfri konsistens. Efter nogle minutter omrøres mørtlen       
igen, og der tilsættes vand, hvis nødvendigt.

Fastklæbning: Isoleringspladerne monteres med klæbe- og armeringsmørtlen. Mørtlen 
klæbes på bagsiden af isoleringspladerne - enten i punkter eller på hele fladen         
afhængig af isoleringstype. Efter montering trykkes isoleringspladen godt fast, så optimal 
vedhæftningsevne opnås. De påklæbede isoleringsplader skal tilsammen danne en glat og jævn 
overflade på facaden. Der må ikke bruges klæbe- og armeringsmørtel til at opfylde fugerne 
mellem isoleringspladerne.

Armeringslag: I mørtlen indlejres armeringsnet "F" eller "M" i armeringslagets yderste tredjedel. 
Ved samlinger er det vigtigt, at armeringsnettets overlap sker med minimum 10 cm. Armeringsnettet monteres, mens mørtlen er helt frisk. Armeringslagets tykkelse skal være 5-10 
mm. Monteres der EPS-isoleringsplade WDV 035 skal lagets tykkelse dog være 10 mm. 
grundet brandgodkendelsen under SP FIRE 105.
Armeringslaget skal bruge 24 timers tørretid pr. mm. lagtykkelse før påførsel af kvartsgrunder.

Udførelse:
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SCHWEPA Klæbe- og Armeringsmørtel MG II, grå indeholder kalk og cement 
og reagerer alkalisk med fugt.  
Forholdsregler: Lokalirriterende, irriterer huden, risiko for øjenskade. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 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. 

Sikkerhed:

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

Bortska�else:

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.

Kvalitetskontrol:

Tekniske data: Vandforbrug:   Trykstyrke

Varmeledningsevne:

Klæbestyrke:    Brandklasse (ikke brandbar): A2

Vandabsorption:   Di�usionsmodstand (μ):

ca. 6,0-6,5 l/Sæk      ca. 7,0 N/mm²

            ca. 0,66 W/mK

> 0,08 N/mm²

w ≤ 0,5 kg/m²h 0,5                    ≤ 25

Holdbarhed: Opbevaret tørt og fugtfrit:  9 mdr.

Emballage: I papirsække à 25 kg.          Varenr. 00100506           48 sække/palle

OBS: Den friskpåførte mørtel skal beskyttes mod kraftig regn, direkte sol, hård frost eller kraftig 
vind. Høj luftfugtighed og lave temperaturer kan forlænge tørretiden. Påfør ikke mørtlen 
ved vedvarende temperaturer under +5 °C eller ved udsigt til nattefrost. 

Rengør redskaberne umiddelbart efter brug. 

 SCHWEPA Klæbe- og armeringsmørtel  MG II, grå kan også bruges i området 
omkring soklen med iblandet 2K abdichtklæber/vandafviser.




