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Produktdatablad 
Produkt Robust™ Ildfast Mørtel 
Beskrivelse Varmebestandig mørtel til muring, pussing av piper, ildsteder, 

griller og innmuring av røykrør. Universal mørtel som tåler 
temperaturer opp til +1000°C. Benyttes også til muring av ildfaste 
steiner og reparasjoner av all mur som utsettes for ekstremt høye 
temperaturer. Benyttes innendørs og utendørs. 
 

• Temperaturer opp til +1000°C. 
• Termisk ekspansjon tilsvarende som for Ildfast stein. 
• Frost og værbestandig. 
• Utmerket vedheft. 
• God bearbeidelighet. 
• Høykvalitets bindemiddel i henhold til EN 197. 
• Gunstig sammensetning av mineralske tilsetninger. 
• Kvalitets kontrollert. 
• Lavt chrom innhold. 

Forarbeid Underlaget skal være rent og fritt for sot, støv, sementhud, slam, 
fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan 
redusere heften. Om nødvendig må overflaten rengjøres mekanisk 
for å oppnå best mulig underlag for mørtelen. Sugende underlag 
må forvannes. Unngå fritt vann på overflaten når mørtelen 
påføres. Ved muring av ildfaste steiner bør steinene forvannes. 

Utblanding Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med 
kraftig drill. Vannet skal tilsettes pulveret i blandebøtta. Bland til en 
klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og 
bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter mur- og 
pussarbeidenes art. Ved muring av ildfaste steiner er det viktig at 
vannmengden er 0,2-0,25 liter til 1 kg pulver. Når massen benyttes 
til reparasjoner og små utbedringer av muren kan vannmengden 
reduseres til 0,15-0,2 liter pr. 1 kg pulver. Ikke tilsett mer vann når 
massen har begynt å herde. 
 

Pakning Muring Reparasjon 

Robust™ Ildfast Mørtel - 2kg 0,4-0,5 liter 0,3-0,4 liter 

Robust™ Ildfast Mørtel - 5kg 1-1,25 liter 0,75-1 liter 

Robust™ Ildfast Mørtel - 15kg 3-3,75 liter 2,25-3 liter 
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Bruksmåte Robust™ Ildfast Mørtel påføres med murskje eller pussbrett, og 
kan legges ut i flere sjikt. Sluttbehandling foretas med filsebrett 
eller kost når mørtelen har satt seg. Brukstid utblandet masse er 
ca. 1 time. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. 
Redskap rengjøres med vann. Skal ikke påføres i temperaturer 
under +5°C. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time. 

Forbruk 2 kg pose gir ca. 1,6 liter ferdig mørtel. 5 kg pose gir ca. 4 liter 
ferdig mørtel. 15 kg sekk gir ca. 12 liter ferdig mørtel. 

Tørketid 
+20°C og 50% RF 

Ved små reparasjoner kan ildstedet tas i bruk etter ca. 12 timer. 
Ved større arbeider etter ca. 24 timer. Fersk mørtel må ikke 
utsettes for temperatur under +5°C. Unngå å påføre mørtelen på 
varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Lav temperatur, 
høy luftfuktighet og tykke sjikt forsinker herdeprosessen. 

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

Tekniske data Høyeste temperatur: ca. +1000°C. 

Brukstid: ca. 30-60 min. 

Tørketid: ca. 12-24 timer. 

Vanntilsetning: 2kg pose: ca. 0,3-0,5 liters.  
5 kg pose: 0,75-1,25 liter. 15 kg sekk: 2,25-3,75 liter. 

Forbruk: 1 kg pulver gir ca. 0,8 liter ferdig mørtel. 

Største kornstørrelse: 0-1 mm. 

Arbeidstemperatur: +5°C to +30°C. 

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. 

Pakning 2 kg, 5 kg pose og 15 kg sekk. 

GTIN 2kg pose: 7090040902306 
5kg pose: 7090040902320 
15kg sekk: 7090040902337 

Vare nr. 2kg pose: 230 
5kg pose: 232 
15kg sekk: 233 

Nobb  

Advarsel Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på 
vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at 
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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 

 

  

 


