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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Hurtighærdende reparationscement

Indeholder ikke klor og er derfor ikke ætsende

Til universel indendørs og udendørs brug

Hurtig montering med tidligere bæreevne
• Størkning afsluttet efter ca. 3 minutter
• Kan bearbejdes efter en time (belægning, puds)
• Når hurtigt op på et højt niveau af træk- og trykstyrke

Bøjningsstyrke

ca. 2,8 N/mm2 Efter 1 time og iht. DIN EN 196-1
ca. 3,5 N/mm2 Efter 2 timer og iht. DIN EN 196-1
ca. 3,6 N/mm2 Efter 1 dag og iht. DIN EN 196-1
ca. 3,8 N/mm2 Efter 7 dage og iht. DIN EN 196-1

Reparationscement

Kemisk basis Blanding af Portland/aluminiumscement
Farve Grå
Massefylde 1,45 g/cm³
Tæthedsbetingelser ved 20 °C
Forholdet mellem indholds-
stofferne 0,3 l vand til 1 kg

Anvendelsesbetingelser ved 20 °C
Min. levetid 1 min.
Maks. behandlingstid 3 min.
Yderligere forarbejdnings-
betingelser ved 20 °C

Min. hærdningstid 5 min.
Min. bearbejdningstempe-
ratur 5 °C

Maks. bearbejdningstem-
peratur 30 °C

Brandklasse A1
Brandklasse, betingelser i overensstemmelse med DIN EN 13501-1
Maks. bøjningsstyrke 3,8 N/mm2

Betingelser for bøjnings-
styrke

i overensstemmelse med DIN EN 196-1 
efter syv dage

Maks. trykstyrke 22,5 N/mm2

Trykstyrkebelastninger efter syv dage, DIN EN 196-1
Vægt for indhold 5 kg
Beholder Spand
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Betingelser for at opret-
holde holdbarhed fra 
produktionen

køligt og tørt lagerområde

Art.nr. 0890 350 
Stk. pr. pk.: 1
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Trykstyrke

ca. 7,6 N/mm2 Efter 1 time og iht. DIN EN 196-1
ca. 11,5 N/mm2 Efter 2 time og iht. DIN EN 196-1
ca. 13,1 N/mm2 Efter 1 dag og iht. DIN EN 196-1
ca. 22,5 N/mm2 Efter 7 dage og iht. DIN EN 196-1

Anvendelse

Til midlertidige og sekundære fastgørelser. Til montering og forankring af døre og vinduesrammer, forskalling, forsænkede kasser 
samt forsegling af huller i murværk, beton og cementrør. Til forankring af ankerskruer, dyvler, murkroge, rørklemmer og meget 
mere.
Alle overflader skal være rene, bærende, massive, skridsikre og mineralske.

Instruktioner
##keep##

Gulvafløb bør forsynes med tyndlagsflanger, der har en minimum bredde på hele 5 cm og bør være udført i et materiale, der er 
egnet til limning, f.eks. rustfrit stål, rød bronze eller PVC-U.

Bemærk

Skal beskyttes mod frost.
Alle overflader skal være rene, bærende, massive, skridsikre og mineralske. (Gipsunderlag skal primes på forhånd med CERAfix 
101). Må ikke blandes med andre materialer (f.eks. gips). Må ikke spædes op med for meget vand. Må ikke anvendes i en 
hældbar tilstand. Bearbejdningstiden er baseret på en luft- og emnetemperatur på +20 °C. Må ikke blandes med andre mate-
rialer (f.eks. gips). Det er vigtigt, at reparationscementen ikke spædes op med for meget vand. Reparationscementen må ikke 
anvendes i en hældbar tilstand.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste 
under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte 
omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret 
til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.


