
Produkt 
 
Scankalk NHL klæbemørtel  
Kornstørrelse 1mm og 2mm er en 
fabriksfremstillet tørmørtel baseret 
på hydratkalk og hydraulisk kalk. 
Fremstillet som en 1-komponent, 
færdigblandet KKh mørtel. Klæbe-
mørtlen skal kun tilsættes vand før 
brug. Mørtlen er klassificeret i 
overensstemmelse med EN 998-1: 
2010.  
 

Beskrivelse 
 
Scankalk NHL klæbemørtel er ide-
el til restaurering og nybygning. 
Mørtlen kan Anvendes på de fleste 
materialer, herunder pudsede 
overflader, gipsplader, fastsidden-
de tapet, malede overflader, hård 
og vandafvisende cementpuds, og 
beton . Mørtlen er godkend til både 
udvendig og indvendig murværk. 

Forarbejde og data 
 
Scankalk NHL klæbemørtel skal opbevares 
tørt og kan ikke anvendes ved temperaturer 
under 5 ° Scalcalk NHL kalkpuds blandes i 
tvangsblander eller med mørteldril. 

For at opnå den mest fleksible blanding er det 
tilrådeligt at blande i 15-20MIN.  Mørtelet bør 
anvendes inden for 2 timer. 

 

Farve: Gråhvid 

Emballage: 25kg sække. 

Holdbarhed: 12-15 måneder i uåbnet tilstand. 

 
Produktet indeholder calciumhy-
droxid (kalk), som er irriterende 
for hud og øjne, brug altid hand-
sker og sikkerhedsbriller ved 
arbejde med dette produkt. 
 
Se sikkerhedsdatablad for yderli-
gere information. 
 
Ved tvivl om brugen eller effek-
ten af produktet, kontakt da for-
handleren for yderligere informa-
tion. 
 
 
VÆR OPMÆRKSOM 
 
Bemærk, at forbruget kan variere 
afhængigt af den udførende og 
underlagets beskaffenhed 
 
Ved tvivl om brugen eller effek-
ten af produktet, kontakt da for-
handleren for yderligere informa-
tion. 
 
 
ANVISNINGER 
 
Der henvises til sikkerhedsdata-
blad (SDS) for NHL Mørtel  på 
www.scankalk.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT 
 
Skødshøj 16 9530 Støvring. 
TLF: +45 53818903 

Påføring 
 
Scankalk hæftemørtel påføres på ren 
og støvfri overflade. Ved samlinger af 
forskellige materialer, lægges en net 
armering* over samlingen med 150 
mm til hver side. Pudses sammen 
med pudsebræt eller filtsebræt til den 
ønskede finish. Det er dog ikke et 
krav at anvende net  ved samling 
mellem forskellige mørtel typer så 
længe det underliggende lag ikke er 
svagere end Scankalk klæbemørtel. 

Scankalk 
Datablad 


