
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stålfibermørtel  V1A  Nr. 10.0401
 
 
Stålfiberarmeret     -      cementbaseret     -     ekspanderende 
 
 
Anvendelse: 
PAGEL Stålfibermørtel V1A anvendes ved særligt påvirkede konstruktionsdele og hvor 
der kræves tunge belastninger ved lave støbehøjder. 
 
Egenskaber: 
V1A er en svindfri cementbaseret støbemørtel med stålfiberarmering, der især er egnet 
til områder hvor der af konstruktive grunde ikke kan indbygges armering. 
Den udvikler høje start- & slutstyrker, og er i hærdet tilstand vandtæt, 
korrosionshæmmende og oliebestandig.  
Stålfiberarmeringen øger værdierne for bøjning, forskydning og slagfasthed. 
Stålfiberarmeringen giver en god varmeledningsevne samt mindsker og optager 
tvangsspændinger fra temperaturpåvirkninger. 
V1A med basalttilslag er korttidigt bestandig for temperaturer op til 500 °C. 
 
Produktet: 
V1A er en brugsfærdig tørmørtel og skal på brugsstedet kun blandes med rent vand. 
Bestanddelene er cement CEM I 52,5 R, stålfibre og polymert additiv. 
Indeholder hverken klorider eller aluminatcement. 
 
Systemet: 

Produktionen er certificeret efter EN ISO 9001. 
Produktsammensætningen svarer jf. EN 206-1 og DIN 1045-2 til klasserne 
XC 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XF 1-4, XA 1-2. 

 
 
Produktet leveres i følgende varianter: 
 Stålfibermørtel  V1A/40 (Kornstørrelse  0 - 4 mm) 
 Stålfibermørtel  V1A/80 (Kornstørrelse  0 - 8 mm) 
 Stålfiberbasaltmørtel  V1A15/30 (Kornstørrelse  0 - 3 mm) 
 Stålfiberbasaltmørtel  V1A15/50 (Kornstørrelse  0 - 5 mm) 

 
Anvendelsesområder: 
• Kranbaneskinner, presser og store fundamenter 
• Særligt påvirkede konstruktionsdele 
• Ved tunge belastninger og lave støbehøjder 
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PAGEL Stålfibermørtel V1A TEKNISKE DATA
 

Korn- 
størrelse 

Lag- 
tykkelse 

Vand- 
mængde 

Trykstyrke 
N/mm² 

Bøjningstræk- 
styrke N/mm² 

Udvidelse 
Vol. % 

Dage Dage  

Type 

mm mm 
Liter 

pr. 25 kg 1 3 7 28 1 3 28 24 h 

V1A/40 0 - 4 40 - 70 3,5 - 4,0 47 66 78 92 6 8 11 + 1,0 

V1A/80 0 - 8 60 - 200 2,5 - 3,0 52 68 77 88 - - - + 1,0 

V1A15/30 0 - 3 40 - 60 3,5 - 4,0 47 66 84 100 7 8 11 + 0,5 

V1A15/50 0 - 5 60 - 120 2,5 - 3,0 60 69 90 102 6 7 12 + 0,5 
 
Forbrug: Ca. 2,1 kg/dm³ Emballage, papir/plast: 25 kg sæk 
Forarbejdningstid: Ca. 45 minutter ved 20 °C Lagring, tørt: 9 måneder 
Værdierne er angivet for 23 °C, 50 % RF. Prøvningsattest: MPA Nr. 21000089-99 

Kan også leveres med andre typer cement, hvorved de tekniske værdier kan ændre sig. 

CE-mærkning og EU-konformitet ifølge EN 934-4:2002:02. 
Reg.-nr. 0921-BPR-2010. Betonflydemiddel jf. EN 934-2:T2. 
 

FORARBEJDNING 
UNDERGRUND: Rengøres grundigt ind til sund beton. Alle løse og vedhæftningshæmmende dele, 

såvel som cementslam fjernes. Undergrunden skal have en tilstrækkelig aftræks-
styrke (1,5 N/mm²). Ca. 6 timer før støbning forvandes der indtil mætning. 

FORSKALLING: Fæstnes godt og solidt. Tætnes imod underbetonen med sand eller tør mørtel. 

BLANDING: Det meste af vandmængden hældes i en tvangsblander, mørtlen hældes i, og 
der blandes i ca. 3 minutter, indtil al mørtlen er befugtet. 
Resten af vandet tilføres, og der blandes yderligere ca. 2 minutter, indtil mørtlen 
er homogen. I alt blandes mindst 5 minutter. Støbningen følger straks herefter. 

STØBNING: Støbningen udføres fra én side eller ét hjørne, helst uden afbrydelse. Støb altid 
med mindst 20 mm overhøjde, så der er tryk på nedadvendte flader. Ved større 
opgaver anbefales det at benytte pumpe eller at støbe gennem tragt og slange 
(om muligt fra plademidten). 

BEMÆRK: Fritliggende flader skal beskyttes imod vind, træk og for hurtig fordampning, med 
plast eller PAGEL Curing O1. Støberand på mere end 50 mm bør undgås. 
Ved lavere temperaturer forsinkes styrkeudviklingen, ved højere forceres den. 
Koldt blandevand reducerer flydeevnen. 

 

MILJØ Kodenummer:  00-4 (1993)
 R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.  
 R41 Risiko for alvorlig øjenskade. 
 S22 Undgå indånding af støv. 
 S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
 S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. 
 S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. 

 Indeholder calciumoxid. 
 Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid. Kan virke ætsende på hud og øjne. 
Lokalirriterende Indeholder < 2 mg vandopløselig kromat/kg i hele produktets levetid. 

 
 
Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplys-
ninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, 
om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. 
Dette datablad erstatter alle forudgående. 
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