
Cementbaseret mørtel med 
høj varmebestandighed 

• Ildfast mørtel

• Høj varmebestandighed

• Til montering af ildfaste sten

• Klar til udsættelse for varme efter 4-7 dage

6920 fireplace mortar er en cementbaseret mørtel der benyttes 
til opbygning af murværk i pejse, pizzaovne og skorstene, samt 
indmuring af røgrør og pudsning af brandvægge.

6920 fireplace mortar leveres i 6 kg poser.

Anvendelsesområde
■	■	 Væg
■	■	 Gulv
■	■	 Pejse
■	■	 Pizzaovne
■		■		Skorstene
■	■	 Røgrør
■■ Brandvægge
■	■	 Indendørs
■	■	 Udendørs

Underlag
■	■	 Betongulv
■	■	 Betonelementer
■	■	 Gulvspartelmasse
■	■	 Gammel flisebelægning/ 
 malede flader
■	■	 Gipspuds/-spartel 
■	■	 Gipsplader/celleplastplader  
 med cement overflade
■	■	 Letbetonblokke
■	■	 Letbetonelementer
■	■	 Pudset murværk
■	■	 Træpladeunderlag
■		■		Vådrums membran
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Produktbeskrivelse
Cementbaseret varmebestandig mørtel.

Tekniske data

  

Anvendelsesområder
Til opmuring af pejse, pizzaovne og skorstene, indmuring af 
røgrør, pudsning af brandvægge.

Underlagstyper
6920 fireplace mortar kan anvendes på underlag af beton, 
letbeton, tegl, murværk og pudset murværk.

Forbehandling af underlag
Underlaget skal være stabilt og rengjort for støv, fedt og 
løse partikler. Sugende flader fugtes med vand.

Udførelse
6 kg 6920 fireplace mortar blandes med 0,95 liter rent 
vand.

Røres i 2-3 minutter. Små mængder kan blandes med 
murske, større mængde blandes med langsomt gående 
limomrører.

Påføres med murske eller stålspartel.

Efter monteringen skal mørtelen beskyttes mod tvangstør-
ring ved eventuelt at fugte med vand.

Efter 4-7 dage må mørtlen udsættes for varme.

Arbejdshygiejniske forhold
PR. NR. 4385770

Produktet indeholder cement. Arbejdshygieniske forholds-
regler for cement skal overholdes.

Emballage
6 kg plastforstærket papirspose.

Lagring og transport
Opbevares og transporteres tørt og køligt. Produktet over-
holder de tekniske specifikationer min. 12 måneder fra 
pro duktionsdato i ubrudt emballage. Kan anvendes efter-
følgende, dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. 
med en forlænget hærdetid.  

Salg 
mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og flise-
forretninger overalt i landet.

Anvendelsestid:   1-2 timer

Anbefalet arbejdstemp.: 10-25°C

Hærdetid før udsættelse for varme: 4-7 dage

DK

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21

info@mira.eu.com • www.mira.eu.com byggeprodukter a/s
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