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Klæbemørtel KS Nr. 18.0202 
 
 
Anvendelse: 
Klæbemørtel KS anvendes som hæftebro mellem under-
grunden og belægninger af natursten, brosten og fliser. 
Derudover kan produktet anvendes som tyndlags-
belægning til væg- & gulvfliser samt som byggeklæber til 
isolerings- & lyddæmpningsplader. 
 
 
Egenskaber: 
Klæbemørtel KS er en cementbaseret, kunststofforbedret 
svumme til inden- & udendørs anvendelse som ved-
hæftningsforbedrer mellem undergrund og fliser eller sten. 
Den er specielt velegnet til emner med glatte kontaktflader, 
der lægges på Sættemørtel DFB 5S. 

Klæbemørtel KS er brugsfærdig, idet den kun skal blandes 
med rent vand, og er let at forarbejde. Den opfylder 
kravene jf. DIN 18156. 
 
 
Forarbejdning: 
Alle kontaktflader skal være rene. Klæbemørtel KS påføres 
i et tyndt lag på undersiden af fliserne/stenene. Sætningen 
sker i den friske Sættemørtel DFB 5S. 

Ved forarbejdningen skal der bruges blandejern & -balje, 
samt tandspartel eller børste. Derudover kan der eventuelt 
anvendes en balje til neddypning af fliser/sten. 

Undergrunden skal klargøres i form af udlægning af Sætte-
mørtel DFB 5S, ligesom fliserne/stenene skal forvandes. 

Den påkrævede vandmængde hældes i en ren blande-
balje, mørtelpulveret hældes i og der blandes med et 
mekanisk blandejern til en plastisk homogen mørtel. 

Klæbemørtel KS påføres i et tyndt lag på alle kontaktflader 
med tandspartel eller børste. Alternativt kan fliserne/ 
stenene dyppes i en balje med 1 - 2 cm materiale, der 
jævnligt røres op. 

Fliserne/stenene sættes i den friske Sættemørtel DFB 5S, 
og slås på plads med en hammer. Den færdige flade 
beskyttes mod høje temperaturer, stærk vind og regn ved 
afdækning med plastfolie og lades i ro i mindst 12 timer. 

Når Sættemørtel DFB 5S og Klæbemørtel KS er afbundet 
tilstrækkeligt (temperaturafhængigt, efter 12 - 14 timer) kan 
fladen fuges med Fugemørtel PFM. 

Tekniske data: 
Farve: Cementgrå 
Vandmængde: 5 liter pr. 25 kg (20 %) 
Forbrug: 2,0 kg/m² pr. mm lag 
Forbrug af tørmørtel: 1,8 kg/m² pr. mm lag 
Forarbejdningstemperatur: +5 °C - +35 °C 
 
 
Emballage: 
25 kg sæk, 40 sække pr. palle. 
 
 
Lagring: 
12 måneder ved tør opbevaring i ubrudt originalemballage. 
 
 
Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse: 
Se produktets leverandørbrugsanvisning. 
 


