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Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel 
Ferdigmørtel, sementbasert 

Produktbeskrivelse 
 

Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel er en 1-komponent, sementbasert mørtel som er 
klar til bruk etter tilsetning av vann. Mørtelen herder meget fort og må tas i bruk innen 3 
minutter etter blanding.   
 

Anvendelsesområder Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel anvendes til mindre reparasjoner inne og ute, der 
det ønskes rask herding og hurtig ferdigstillelse:  

 
 Montering av bygningsbeslag  
 Innstøping av bolter og forankringer  
 Utfylling og forankring av oppheng, braketter etc.  
 Reparasjon av betong og puss  
 

Produktegenskaper  1-komponent, tilsettes kun vann
 Brukervennlig 
 Hurtigherdende 
 Kan overmales etter kort tid 
 Praktisk 5 kg emballasje 
 

Bruksanvisning 
 

 

Forbehandling Alle overflater skal være rene, fri for støv, fett, olje, løse partikler og  
sementslam. Sementbundne overflater skal forvannes, slik at de er svakt  
sugende under påføring 
 

Påføringstemperatur Minimum: + 5oC
Maksimum  + 35oC 
 

Blandingsforhold 1 sekk tørrmørtel à 5 kg tilsettes ca 1,0 l vann, avhengig av ønsket konsistens. Det må 
ikke tilsettes ekstra vann etter at herdingen har begynt. 
 

Blanding Hell vann i tilmålt mengde i egnet blandekar. Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel 
tilsettes langsomt under stadig omrøring med drill påsatt blandespiral. Ikke bland mer 
mørtel enn det som kan brukes innen 3 minutter etter blanding. Hvis lengre brukstid 
ønskes, benyttes Sika®-MiniPack Reparasjonsmørtel. 
 

Påføring Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel påføres umiddelbart etter blanding med vanlig 
murerverktøy.   
 

Etterbehandling Den nyutlagte mørtelen skal beskyttes mot for tidlig uttørking. Ved sterk sol, varme eller 
vind bør det tildekkes med plast eller påføres membranherder. Eventuell 
overflatebehandling kan skje så fort mørtelen har herdet.    
 

Forbruk 1 sekk tørrmørtel à 5 kg gir ca. 2,5 l ferdig blandet mørtel.  
 

Rengjøring Verktøy og utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet mørtel kan kun 
fjernes mekanisk. 
 

Emballasje Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel leveres i sekker à 5 kg.  
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Produktdata 
 
Tekniske data  Type:  

 Farge:  
 Egenvekt:  
 Brukstemperatur:  
 Trykkfasthet (20oC): 
 

1-komponent sementbasert tørrmørtel 
Grå 
Ca 2,0 kg/l ferdig blandet mørtel 
+5oC - +35oC 
> 1 N/mm2    (15 min.) 
> 4 N/mm2    (1 time)  
> 8 N/mm2    (3 timer) 
> 11 N/mm2  (24 timer) 

Oppbevaring, 
holdbarhet og 
avfallshåndtering 
 

 
Ved kjølig og tørr oppbevaring i uåpnet originalemballasje er holdbarheten minimum 12 
måneder fra produksjonsdato. 
 
For avfallshåndtering se tilhørende HMS-datablad. 
 
Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen og betaler gebyr for all produkt og 
forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning. 
 

(HMS-) 
Helse, Miljø og 
Sikkerhet 

 
Se tilhørende HMS-datablad. 
 

  
Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 
14001. 
 
Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter, samt vår kundeservice til Deres 
disposisjon. 
 
Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre 
internettsider: www.sika.no 
 

 
Produktansvar  

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av 
Sikaprodukter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med 
produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.   
 
I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at 
hverken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd 
kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets 
omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for 
juridisk ansvar.   
  
Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.   
 
Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.   
 
Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS - 
datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges 
internettsider: www.sika.no.      

 
 
 
 

 
 
 
 
Sika Norge AS 
Sanitetsveien 1 
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2026 SKJETTEN 
Norge 

Tel. 67 06 79 00 
Fax 67 06 15 12 
www.sika.no 


