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Produktdatablad 
Produkt Robust™ Innfesting-Rask 
Beskrivelse Hurtigherdende sementbasert mørtel til innfesting av 

skruer/bolter og små reparasjoner av mur og betong. Vannfast 
og frostsikker. Innendørs og utendørs. 
 
• Frost og værbestandig 
• Hurtigherdende (oppnår raskt høy trykkstyrke) 
• Lett å blande 
• Benyttes innendørs og utendørs 
• Egnet for innfesting av f.eks. hyller, bolter og lamper 
• For hurtig reparasjon av mur 
• For tetting av vegger 
• Kan belastes etter kort tid 
• Vanntett 

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 skal forvannes, men unngå fritt vann på 
overflaten før mørtelen påføres. 

Utblanding Forbered alle overflater/hull før utblanding. Hell først rent vann i 
blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse med mixer. 
Vann- forbruk ca. 0,9 liter til 5 kg pose. Merk at for mye vann 
svekker mørtelen. Utblandet masse må benyttes umiddelbart. Ikke 
tilsett mer vann når massen har begynt å herde. 

Bruksmåte Påfør/trykk massen inn i hullet og plasser skruen/bolten inn i 
massen i riktig posisjon umiddelbart. Unngå hulrom for full styrke. 
Ikke bland mer masse enn det som kan benyttes i løpet av noen få 
minutter. Utendørs bør massen beskyttes mot inntrenging av 
vann/fuktighet ved påføring. Masse som har begynt å herde skal 
ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Massen må ikke 
komme i kontakt med ikke-jernholdige metaller som sink, bly, 
kobber og aluminium (fare for korrosjon). 

Forbruk  

Tørketid 
+20°C og 50% RF 

Ca. 2-5 minutter. 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. Høye temperaturer gjør herdetiden 
kortere. 

Lagring Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. 
Beste bruksegenskaper 12 mnd. fra produksjonsdato. 
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Teknisk data Tørketid: ca. 2-5 min. 

Vanntilsetning: 0,18 liter/kg. Ca. 0,9 liter til en 5 kg pose. 

Trykkstyrke: > 20 N/mm2 

Kornstørrelse: Fin 

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 1 kg spann og 5 kg pose. 

GTIN 1kg: 7090040902269 
5kg: 7090040902283 

Vare nr. 1kg: 226 
5kg: 228 

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 
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