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 WEBAC® Hulkilemørtel er en høyt oppfylt epoksidharpiksmørtel.

EP beleggsystemer – belegg 

WEBAC® Hulkilemørtel  

Bruksområder •  Fremstilling av hulkiler

 • Lukking og utjevning av defekter

 • Mørtel til utbedring av utbrudd

 • Reaksjonsharpiksstrøk iht. DIN EN 13813
 (CE-ytelseserklæring/4)

Egenskaper • Kan brukes universelt

 • Sikker i bruk

 • Glatt, lukket overfl ate

Eksempler på bruk

Tekniske data Verdier

Blandingsforhold 9,64 : 0,36 Enhet I vekt (10 kg)

Tetthet, 20 °C
(DIN ISO 2811)

ca. 1,9 g/cm3

Åpentid, 20 °C
(WEBAC kontrollforskrift 
tilnærmet DIN ISO 9514)

ca. 45 min

Bearbeidingstemperatur
Komponent og materiale

ca. 10 °C – 25 °C

Herding Tåler ferdsel til fots: ca. 5 h

Trykkfasthet
(DIN ISO 604)

> 50 N/mm²

Bøye-strekkfasthet 
(DIN ISO 178)

> 8 N/mm²

Strekkfasthet
(DIN ISO 527)

> 20 N/mm²

CE-klassifikasjon
(DIN EN 13813)

SR - B2.0

Brannklasse minst B2 etter DIN 4102-4, 2.3.2

GISCODE RE1

EPD EPD-DBC-20130033-IBE1-DE

Eksponeringsscenario iht. REACH Bearbeiding vanlig i bransjen vurdert   s. 244

De angitte data er verdier som er beregnet under laboratorieforhold, og som er undergitt en viss variasjonsbredde. 
Alt etter situasjon kan det oppstå avvik i praksis.
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Betydning av symboler  WEBAC produktkatalog  
eller www.webac.no
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Produktdaten

Bearbeiding Påføring med sparkel eller murskje

Materialforbruk

Trekant hals
3 x 3 cm

ca. 1 kg/m

Hulkile
5 x 5 cm

ca. 1,2 kg/m

Reaksjons-
harpiksstrøk

ca. 2 kg/m2 pr. 1 mm lagtykkelse

Leveringsform
Komp. A

9,64 kg

Komp. B

0,36 kg

Oppbevaring

• Mellom 5 °C og 30 °C

• Beskyttes mot fuktighet

• I original lukket emballasje

Kompatibilitet/holdbarhet

• Kompatibel med murverksmørtel, betong, 
stål, folier, kabelmantler, metall og WEBAC 
injeksjonsmaterialer

• modstandsdyktig mot fortynnede syrer og lut, 
smøremiddel, oljer, drivstoff

2 min

 Bearbeiding

• Slip og ru opp overfl aten. 

• Påføring skjer friskt i friskt i grunningen

   Rengjøring

• Rengjøring av arbeitsredskap med 
WEBAC® Rengjøringsmiddel A

• WEBAC® Rengjøringsmiddel A skal 
ikke brukes til fortynning, unngå blanding 
med beleggmaterialet

• Løsne og fjern herdet materiale med 
WEBAC® Rengjøringsmiddel B

• Følg tekniske henvisningsark for de 
rengjøringsmidlene som brukes

  Forberedende tiltak

• Nærmere opplysninger 
 WEBAC brosjyre Overfl atebeskyttelse

2 min

 Blanding

• Gi komponent B i beholderen for komponent 
A (pass på at alt blir tømt ut) og bland med 
et langsomt røreverk med maks. 300 r/min 
(f.eks. spiralrøreverk) til det er homogent. 

• Fyll blandet materiale deretter inn i pumpens 
overbeholder.

 Henvisning om bearbeiding

• Blandingen må bearbeides innen åpentiden.

• Kun rene WEBAC belegg skal bearbeides, 
uten rester av rengjøringsmidler eller andre 
fremmede stoffer.

• Bearbeidingsmengde/lagtykkelse, materialets 
egen temperatur og byggverkstemperatur 
påvirker åpen-/herdetiden – høyere tempera-
turer påskynder, lavere temperaturer forsinker 
reaksjonen. 

• Følg duggpunkttabellen (underlagstempe
raturen må ligge 3 °C over duggpunkttempe
raturen, for å unngå kondensatdannelse. 

 Prøveattester

• Ytelseserklæring iht. forskrift om byggevarer

EP beleggsystemer – belegg 

WEBAC® Hulkilemørtel  Arbeitsschutz  S.  242 
REACH  S. 244

  EPD  S. 246

Overfl atebeskyttelse
(på tysk)
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 Arbeidsvern
Ved bearbeiding av dette produktet skal vernefor
skriftene fra næringsmessige yrkesforbund og sik
kerhetsdatabladene fra WEBAC følges. Sikkerhets
databladene iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH) må være tilgjengelig for alle personer 
som er ansvarlige for arbeidssikkerhet, helsevern 
og håndtering av materialene. Flere opplysninger 
se separat henvisningsark „Arbeidsvern“ i produkt
katalogen fra WEBAC eller på www.webac.no.

 Deponering

Opplysninger om deponering er oppført i sikker
hetsdatabladene.
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