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Produktdatablad 
Produkt Robust™ Gulv&Vegg 
Beskrivelse Hurtigherdende, spenningsfri universal reparasjons- og 

sparkelmasse. Egner seg godt til fallbygging, reparasjoner, 
muring, pussing. Benyttes på gulv og vegg på alle faste underlag. 
Kan legges i tykkelser fra 5-30 mm i en operasjon. Flere lag kan 
legges fortløpende når mørtelen har satt seg. Kan belegges med 
flis etter 4 timer. Benyttes også til liming av mineralske 
bygningsplater og membran/våtromsplater. 
 
• Innendørs og utendørs. 
• Gulv og vegg. 
• Hurtigherdende. 
• Til fallbygging på gulv. 
• Reparasjon, muring og pussing på vegg. 
• Flislegges etter 4 timer. 
• Tykkelser på 5-30mm pr lag. 
• Spenningsfri. 

Forarbeid Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud, slam, fett, 
olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere 
heften. Sugende underlag må forvannes eller primes. Velg riktig 
primer til underlaget. 
 
Sugende underlag som avretting, betong, puss, sponplater (ikke 
vannfast) og gipsbaserte plater primes med Robust™ Primer - 
Sugende. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til 
overflaten er mettet. Primeren tørker raskt og kan belegges etter 
ca. 30 min. Unngå at det dannes dammer. 
 
Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis, eller andre glatte 
underlag primes med Robust™ Primer - Ikke sugende. Glatte 
flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Primeren tørker 
raskt og kan belegges etter ca. 1 time. Unngå at det dannes 
dammer. 

Utblanding Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig 
drill. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blandebøtta og 
bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med 
mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres 
etter arbeidets art. Vannforbruk ca. 5 liter til 20 kg sekk. Merk at 
for mye vann svekker mørtelen. Brukstid utblandet masse er ca.  
30 min. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. 
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Bruksmåte Robust™ Gulv&Vegg påføres med murskje, kost eller brett, og 
kan legges ut både i tynne og tykke sjikt, fra 5-30 mm i en 
operasjon. For bedre heft til underlaget kan man raskt dra over et 
tynnere første-sjikt før neste lag legges umiddelbart etter dette. 
Massen påføres vått i vått ved påføring av flere sjikt. 
Det må forvannes mellom hver påføring når underlaget har herdet. 
Sluttbehandling foretas med filsebrett eller kost når mørtelen har 
satt seg. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt 
solskinn eller i regnvær. I varmt vær er det en fordel å ettervanne 
mørtelen når den har herdet. Brukstid utblandet masse er ca. 30 
min. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap 
rengjøres med vann. 

Forbruk Ca. 1,4 kg/m2/mm. 

Tørketid Robust™ Gulv&Vegg kan flislegges med Robust™ Flislim etter ca. 
4 timer. Naturstein som er følsom for fuktighet må ikke legges før 
mørtelen er helt tørr. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperatur 
under +5°C. Ved sterk varme bør muren holdes fuktig de første 
dagene. Lav tempe- ratur, høy luftfuktighet og tykke sjikt forsinker 
herdeprosessen. Høye temperaturer gjør herdetiden kortere. 
Ikke utfør arbeidet i luft- og overflate- temperaturer på under +5°C. 

Lagring Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. 
Beste bruksegenskaper 12 mnd. fra produksjonsdato. 

Tekniske data Gjelder ved +20 °C og 50% relative fuktighet (RF). 

Brukstid: ca. 30 min. 

Forbruk: 1,4kg/mm/m2 

Vanntilsetning: ca. 5 liter pr. 20 kg sekk. 

Lagtykkelse: ca. 5-30 mm pr. lag. 

Tørketid: ca. 2-3 timer. 

Belegges: Flis: ca. 4 timer. 

Største kornstørrelse: ca. 1,2mm. 

Trykkstyrke: >6 N/mm2 

Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C. 

Pakning: 20 kg sekk. 

Vernetiltak Produktet inneholder sement og forårsaker en alkalisk/etsende 
reaksjon når det kommer i kontakt med fukt/vann. Unngå kontakt 
med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ 
ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store 
mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, se 
Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no. 
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Pakning 5 kg pose og 20 kg sekk. 

GTIN 5 kg pose: 7090040902108 
20 kg sekk: 7090040902122 

Vare nr. 5 kg pose: 210 
20 kg sekk: 212 

Nobb  

Advarsel Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på 
vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at 
all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det 
viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at 
produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv 
ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. 
Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på 
www.robustnorge.no. 

Revisjonsdato 01.06.2016 

Firma Steinhardt™ AS 
Org. nr. 915496059 mva 
contact@steinhardt.no 
www.steinhardt.no 

 

  

 


