
spesialmørtel

Bruksområde 
■	■	 Vegg
■	■	 Gulv
■■ Peiser
■	■	 Pizzaovner
■■ Skorsteinene
■■ Røykrør
■■ Brannmurer
■	■	 Inne
■	■	 Ute

Underlag  
■	■	 Betonggulv
■	■	 Betongelementer
■	■	 Gulvsparkelmasse
■	■	 Gamle fliser/Malte flater
■	■	 Gipspuss/-sparkel 
■	■	 Gipsplater/celleplastplater 
 med sement overflate
■	■	 Letbetongblokker
■	■	 Letbetongelementer
■	■	 Pusset murverk
■	■	 Trebasert underlag
■		■		Våtroms membran
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6920 fireplace mortar
Sementbasert mørtel med 
høy varmebestandighet

• Ildfast mørtel

• Høy varmebestandighet

• For montering av ildfaste steiner

• Klar for eksponering for varme etter 4-7 dager

6920 fireplace mortar er en sementbasert mørtel som brukes 
for å bygge mur i peiser, pizzaovner og skorsteiner, samt vegger i 
røykrør og pussing av brannmurer.

6920 fireplace mortar leveres i 6 kg poser.



Produktbeskrivelse
Sementbasert varmebestandig mørtel.

Tekniske data  

Bruksområde
For mur av peis, pizzaovner og skorsteiner, mur av røykrør, 
puss av brannmurer.

Underlagstyper
6920 fireplace mortar kan brukes på underlag av betong, 
lettbetong, murstein, mur og pusset mur.

Forbehandling av underlag
Underlaget må være stabilt og rent for støv, fett og løse 
partikler. Absorberende overflater fuktes med vann.

Utførelse
6 kg 6920 fireplace mortar blandes med 0,95 liter rent 
vann. 
Rør i 2-3 minutter. Små mengder blandes med mureskje 
eller rørepinne. Større mengder blandes med saktegående 
mørtelvisp. 
Påfør med sparkel eller stålsparkel. 
Etter installasjon må mørtel beskyttes mot tvangsuttørking 
ved å fuktes med vann. 
Etter 4-7 dager må mørtelen utsettes for varme. 

Arbeidshygieniske forhold
Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholds-
regler for sement skal overholdes. 

Emballasje
6 kg plastforsterket papirpose.

Lagring og transport
Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder 
de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra pro-
duksjonsdato i ubrudt embalasje. Kan benyttes lenger, men 
de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet 
herdetid.

Salg 
mira produktene selges gjennom byggevarekjeder og flis-
forretninger overalt i landet.

NO

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21

info@mira.eu.com  
www.mira.eu.com

mira byggeprodukter Norge as
Tlf. 63887090
post@mira.eu.com
www.mira.eu.com byggeprodukter a/s

Brukstid:   1-2 timer

Anbefalt arbeidstemp.: 10-25°C

Herdetid før varmeeksponering: 4-7 dager
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