
PRODUCTBLAD Gietmortel
PRODUCTOMSCHRIJVING Gietmortel voor het ondergieten van constructies en installaties. 

TOEPASSINGSGEBIED Prefab cementgebonden droge mortel op basis van CUR-Aanbeveling 24, krimparme 
cementgebonden gietmortels. Voldoet aan sterkteklasse K70 en milieuklassen X0, XC4, 
XD3, XS3, XF4, XA1. Voor het ondergieten van constructies en installaties. Het aangieten 
van verankeringen en het vullen van voegen tussen prefab betonelementen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN • goed verwerkbare gietmortel 
• laagdikte van 10 tot 40mm
• krimparm
• hoge begin- en eindsterkte

LEVERINGSVORM Zak à 25 kg 

TECHNISCHE GEGEVENS Eigenschappen Normen Waarden

Verwerkingstemperatuur Vanaf 5º tot 25º

Verwerkbaarheid ca. 30 minuten

Waterbehoefte ± 4,25 liter voor 25 kg

Classificatie CUR 24 Sterkteklasse K70, 2 mm

Opslag droog en in originele verpakking

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum

VERBRUIK Een zak van 25 kg NOVI Pro gietmortel geeft circa 13,5 liter specie.

Laagdikte Verbruik / m²

10 mm ± 20 kg

40 mm ± 80 kg

VOORBEREIDING • Breng een bekisting aan met voldoende openingen voor het vullen en ontluchten van de 
ruimte. Maak de ondergrond goed schoon en verwijder losse delen, vet, olie en andere 
stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Ruw de ondergrond op voor een goede hech-
ting doormiddel van hakken of stralen. 

•	Verzadig	het	oppervlak	een	dag	voor	het	aanbrengen	van	de	specie.	Verwijder	het	
overtollige water voor het aanbrengen van de specie. 

•	In	geval	van	aanbranden	van	de	ondergrond,	de	mortel	nat	in	nat	aanbrengen.
 

VERWERKINGSTEMPERATUUR •	Voor	25	kg	is	ongeveer	4,25	liter	schoon	water	nodig.	Meng	de	mortel	in	een	
dwangmenger of gebruik een boormachine met roerspindel.

•	Doe	eerst	circa	¾	van	de	totale	hoeveelheid	water	in	de	menger	/	kuip	en	voeg	daarna	de	
droge mortel toe.

•	Meng	3	minuten	machinaal	of	5	minuten	handmatig	en	voeg	tijdens	het	mengen	het	
restant aan water toe, zodat er een homogeen, glad en klontvrij mengsel ontstaat.

•	Verwerk	de	gietmortel	(met	emmer	of	gieter)	zonder	onderbreking	vanuit	één	zijde	of	hoek	
om luchtinsluiting te voorkomen. Zorg voor een goede vulling van de ruimte. Indien nodig 
porren of trillen.

•	Bescherm	de	specie	tegen	uitdroging	door	middel	van	beneveling	met	water	of	afdekking	
met plastic folie. Bescherm het morteloppervlak tegen bevriezing.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN Product bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom gezicht en ogen 
beschermen. Veiligheidsblad op aanvraag beschikbaar.

SERVICE Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over informatie.
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