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Sættemørtel DFB 5S Nr. 18.0201 
 
 
Produktbeskrivelse: 
Sættemørtel DFB 5S er en cementbaseret brugsklar tør-
mørtel med en speciel sigtelinie, der sikrer et godt 
drænende lag. Sammen med Fugemørtel PFM kan der 
fremstilles brostens- & flisebelægninger til vedvarende høj 
belastning. 
 
 
Anvendelse: 
Sættemørtel DFB 5S anvendes til sammenbinding af bro-
stensbelægninger, lægning af natur- & betonsten, samt til 
flise- & klinkebelægning i sættemørtel. 
 
Etablering og renovering af alle slags trafikerede flader, 
såsom busbaner, veje, markedspladser, fodgængerzoner, 
parkeringspladser, skinneområder, broer, grøftekanter, 
rendesten og industriarealer. 
 
 
Egenskaber: 
Sættemørtel DFB 5S er specielt afstemt med de tyske krav 
for brostensveje og udmærker sig ved markante fordele: 
 
Materialesammensætningen og den specielle sigtelinie, 
gør det muligt at opnå en høj vandpermeabilitet af Sætte-
mørtel DFB 5S, og samtidig frembringe høje trykstyrker. 
 
Koncentrerede belastninger fordeles på store flader, idet 
stenene er kraftoverførende forbundet. Dette, i kombination 
med høj tryk- & bøjningstrækstyrke, forhindrer dannelse af 
sporriller og forskydninger, samt muliggør udførelse af 
stenbelægninger til højt belastede områder. 
 
Sættemørtel DFB 5S udviser praktisk taget ingen kapillar-
porer, hvorfor der ikke fremkommer skader i Sættemørtlen 
som følge af frost- eller frost-tøsalt-påvirkninger. 
 
Den høje trykstyrke giver en ca. 20 % højere bæreevne 
end ved tilsvarende almindeligt materiale, hvilket sikrer en 
lang levetid for brostensbelægningen. 
 
God tidlig styrkeudvikling muliggør en hurtig frigivelse til 
trafikering. 
 
Specielle højkvalitetscementer, tilsætningsstoffer og tilslag, 
sikrer optimale egenskaber for forarbejdning, samt en 
vedvarende holdbarhed af sættelaget og det efterfølgende 
belægningslag. 

Tekniske data: 
Blandingsforhold: 3,6 - 3,8 liter vand 
 pr. 40 kg tørmørtel 
Massefylde: > 1.950 kg/m³ 
Forbrug: 20 kg/m²/cm lag 
Emballage: 40 kg sæk 
Trykstyrke: Terning: Prisme: 
 (150 mm) (40 x 40 x 160 mm) 
- 1 døgn: 8 N/mm² 9 N/mm² 
- 3 døgn: 12 N/mm² 13 N/mm² 
- 7 døgn: 19 N/mm² 22 N/mm² 
- 28 døgn: 32 N/mm² 40 N/mm² 
Forarbejdningstemperatur: +5 °C - +35 °C 
Vandtæthedskoefficient: kf ≥ 1,42 x 10-4 m/s 
Forarbejdningstid: Min. 60 minutter 
Ventetid før fugning: 24 timer 
Ventetid efter fugning ved 20 °C: 
- fodgængere: 1 døgn 
- personbiler: 5 døgn 
- lastbiler: 10 døgn 
 
 
Lagring: 
12 måneder ved tør og frostfri opbevaring i ubrudt 
originalemballage. 
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Blanding: 
Der bør kun blandes hele sække ad gangen, med en vand-
mængde på 3,6 - 3,8 liter pr. 40 kg, svarende til ca. 9,25 %. 
Til blandingen kan der anvendes fritfaldsblander, blande-
jern eller tvangsblander, ligesom der ved sækkevarer med 
op til 6 mm korn også kan benyttes gennemløbsblander. 
 
Der blandes i 2 - 3 minutter til en jordfugtig/stiv-plastisk 
konsistens. Der bør ikke blandes mere materiale end der 
kan forarbejdes inden for ca. 60 minutter. 
 
Henstående blandet materiale skal altid beskyttes mod fugt 
og nedbør, ved afdækning med plastik. Materiale der har 
henstået i mere end 60 minutter eller som er ændret på 
grund af efterfølgende vandtilførsel, må ikke længere 
anvendes. 
 
 
Forarbejdning: 
Stenenes kontaktflader skal være fri for urenheder, støv og 
løse dele. Stenene forvandes grundigt. 
 
For at opnå en kraftoverførende forbindelse mellem sten-
undersiden og Sættemørtel DFB 5S anbefales det at bruge 
en hæftebro, for eksempel Klæbemørtel KS. Det gælder 
især for savede mineralske materialer samt beton og 
klinker, der ofte har meget glatte kontaktflader. 
 
Ved udlægning af naturstensbelægninger skal Sættemørtel 
DFB 5S fordeles løst i et 6 - 8 cm tykt lag. Stenene sættes 
op med en flugtende overflade, med ¼ - ⅓ af stenens 
højde i mørtellaget. 
 
Ved udlægning af fliser, klinker eller betonsten udlægges 
Sættemørtel DFB 5S i en jævn højde, trækkes af, og 
komprimeres let. Fliserne/stenene udlægges og slås på 
plads. 
 
Det er i ingen tilfælde tilladt at vibrere stenoverfladen. 
 
 
Efterbehandling: 
Flise-/stenbelægningen kan efter udlægning rengøres med 
en fin spraystråle. Der bør arbejdes med mindst muligt 
vandforbrug. 
 
Indtil fugning skal den færdige flade beskyttes mod til-
smudsning, nedbør og direkte sol, ved afdækning med 
plastfolie. 
 
Fladen må ikke længere betrædes uden foranstaltninger 
mod tilsmudsning. 
 
Fugning med Fugemørtel PFM sker først når Sættemørtel 
DFB 5S er bundet af, altså tidligst efter 24 timer. 
 
Større sammenhængende flader skal adskilles fra hin-
anden med rumfuger i henhold til DIN 18318. 

Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse: 
Se produktets leverandørbrugsanvisning. 
 


