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RSB  Brostensbelægning Nr. 18.0001 
 
 
Produktbeskrivelse: 
RSB Brostensbelægning er en fællesbetegnelse for et 
system bestående af følgende produkter: 
 
Sættemørtel DFB 5S Nr. 18.0201 
Klæbemørtel KS Nr. 18.0202 
Fugemørtel PFM Nr. 18.0301 
Efterbehandling RS PLUS Nr. 18.0401 

Se også skema til beregning af materialemængder i: 
Opbygning af brostensbelægning Nr. 18.0101 
 
 
RSB Brostensbelægning består af en serie cement-
baserede brugsklare tørmørtler, samt tilbehør og værktøj. 
 
De enkelte produkter i systemet er udviklet specielt til de 
forskellige anvendelser, for eksempel fugning af store 
flader, tidlig trafikbelastning, lille fugespalte eller renovering 
af eksisterende stenbelægninger. 
 
 
Anvendelse: 
RSB Brostensbelægning anvendes til fremstilling af tætte 
eller drænende stenbelægninger, til både let og tung trafik. 
 
 
Egenskaber: 
Produkterne til RSB Brostensbelægning har egenskaber 
der er specielt afstemte i henhold til kravene om udførelse 
af vejstensbelægninger, og byder derfor på markante 
fordele. 
 
Specielle cementer, tilsætningsstoffer og tilslag giver 
mørtelen egenskaber i såvel frisk som hærdet tilstand, der 
sikrer optimale forarbejdningsegenskaber og vedvarende 
holdbarhed af fugematerialet og stenoverfladen. 
 

Tekniske data: 
Alle nævnte værdier i brochurerne er angivet for en 
temperatur på 20 °C. Lavere temperaturer forsinker styrke-
udviklingen, højere fremskynder den. 
 
For produkterne i RSB Brostensbelægning gælder generelt 
følgende: 
 
Ved større ujævnheder i stenoverfladen kan der fore-
komme afvigelser i fugernes fyldhøjde. 
 
Ved nogle stentyper kan der optræde primært matte 
overflader på grund af fugemørtlens alkalitet. Dette 
indikerer hverken fejl eller mangler ved produktet. 
 
Belægningsfladerne og deres overgange til andre 
bygningsværker & -dele skal forsynes med tilstrækkelig 
bevægelsesfrihed. Såvel sideflader som undersider af sten 
og fliser, der fremstår brudte eller savede, skal henholdsvis 
rengøres og rugøres, så der kan sikres optimal 
vedhæftning til både Sættemørtel DFB 5S og Fugemørtel 
PFM. 
 
 
Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse: 
Se produkternes leverandørbrugsanvisninger. 

 


