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HEY'DI 
RAPID

Reparasjons- og monteringssement. 
Hurtigbindende. Størkner på 2-5 minutter.

TEKNISKE DATA
Vannmengde: ........................... ca. 0,25/kg
Brukstid: .....................................ca. 2 min
Trykkfasthet etter:
- 1 time: ................................... 10 N/mm2
- 1 døgn: .................................. 30 N/mm2
- 28 døgn: ................................ 50 N/mm2

PRODUKTKODER
Hey'di varenr:
1,2 kilo: ............................................... 120
10 kilo: ................................................ 121
 
GTIN nr:
1,2 kilo: ........................... 7054150000130
10 kilo: ............................ 7054150000147

Nobb nr:
1,2 kilo: ..................................... 10157048
10 kilo: ...................................... 10157055

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med 
vann virker aggressivt på hud og på slimhinner 
i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på 
pakningen før arbeid igangsettes.

Beskrivelse - Bruksområder
Hey'di Rapid er en hurtigbindende vanntett 
sementbasert tørrmørtel som benyttes til 
utbedring av mindre skader, tetting rundt 
gjennomføringer og montering av gjenstander 
i mur, betong og fjell. Størkner på 2-5 
minutter.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, 
fett m.m. Sugende flater skal forvannes, men 
unngå vannfilm på overflaten.

Utblanding - Bruksmåte - Tørketid
1 kilo Hey'di Rapid blandes med ca. 0,25 ltr 
kaldt vann. Vær oppmerksom på at massen 
størkner i løpet av et par minutter, følgelig 
må både utblanding og plassering av mørtelen 
skje meget raskt. Av denne grunn kan det 
kun blandes små mengder av gangen. Benytt 
kraftig rørepinne eller liten murskje. Masse 
som er i ferd med å størkne kan ikke spes med 
mer vann. Mørtelen oppnår høy styrke og kan 
belastes etter ca. 15 minutter.

Forbruk 
1 kilo gir ca. 0,6 liter ferdig masse.

Lagring
Lagres tørt inntil 2 år.

Pakning
1,2 kilo boks og 10 kilo spann.


