
TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de 
verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van 
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen 
aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit 
opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C 
(hoge emissies).

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT*
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 ▼ VUURVASTE MORTEL
EIGENSCHAPPEN
Mortel op basis van aluminiumcement en 
gevormde korrels, klaar om aan te maken.

TOEPASSINGEN
• Routinewerkzaamheden met metselwerk 

dat wordt blootgesteld aan hoge 
temperaturen: barbecues, schoorstenen, 
open of gesloten haarden.

KENMERKEN
 ■ Uitzicht: poeder
 ■ Kleur: donkergrijs
 ■ Granulometrie: 0 - 2 mm
 ■ Levensduur: 1 uur bij +20°C
 ■ Dichtheid uitgehard product: 2,2
 ■ Druksterkte na 2 u bij 1 000°C: 12 MPa

Mechanische weerstand (MPa) (1)

Vervaltijd 1 dag 28 dagen
Buiging 4 5
Samendrukking 25 35

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding van de ondergrond 
• Gezonde, stofvrije en vooraf bevochtigde 

ondergronden.

Voorbereiding van het product
• Meng 1 zak 156 MORTIER FEU handmatig 

of bij voorkeur mechanisch met zuiver water 
tot er een homogene massa zonder korrels 
ontstaat.

Dosering/rendement

Hoeveelheid 25 kg
Water 4 liter

Toepassing van het product
• Het product wordt handmatig met een 

truweel aangebracht.
• Het oppervlak kan worden gladgestreken of 

geschuurd.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

• De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C 
en +35°C.

• Niet gebruiken op een bevroren 
ondergrond of bij risico op vorst 
gedurende de komende 24 uur.

• Voorkom dat het product te snel droogt 
door oppervlakken die zijn blootgesteld 
aan de zon te beschermen en indien 
nodig te bevochtigen.

• Nooit gebruiken op een ondergrond op 
basis van gips.

• Laat het aangebrachte product minstens 
48 uur drogen voordat u het geleidelijk 
aan gaat opwarmen.

• Het is verboden om hydraulisch 
bindmiddel of hulpstoffen toe te voegen.

• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

MORTIER
FEU (VUURVASTE MORTEL)

156 

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
 ■ Bestand tot 1 000°C
 ■ Maximale granulometrie van 2 mm
 ■ Klaar om aan te maken
 ■ Montage van barbecues, open of gesloten haarden 

VERBRUIK
 ■ Ongeveer 2 kg/m2/mm dikte.

VERPAKKING
 ■ Zak van 25 kg.

HOUDBAARHEID
12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, 
ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG
 ■ Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

(1) Proeven verricht op proefstukken van 4 x 4 x 16 cm, bewaard bij 20°C en 90% vochtigheid. De laboratoriumwaarden zijn louter indicatief.
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