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BRUKSOMRÅDE
• Til innen- og utendørs bruk på gulv, vegg og tak
• Til fylling og utbedring av hull og utsparinger med blottlagt armering
• Til reparasjon og oppretting av betongoverflater
• Til reparasjon av ferdige betongelementer og armerte betong-

konstruksjoner som balkongdekker, dragere og søyler
• Beskytter armeringen mot korrosjon

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være både tørt eller fuktig, men skal være fast, ru og 
fritt for støv, skitt, maling, pussrester, kalkutfellinger og andre ved-
heftsreduserende midler. Svak, løs eller skadet betong skal fjernes 
inn til den harde og bæredyktige kjernebetongen.

Eventuell armering skal blottlegges på en slik måte at den er helt ren 
når mørtelen påføres. Den blottlagte armering skal rengjøres meka-
nisk, så den svarer til overflate-renhetsgrad SA 2 (f. eks. ved hjelp av 
vinkelsliper med stålbørste eller ved sandblåsing). Umiddelbart etter 
rustfjerningen skal ARDEX B 16 fylles rundt armeringen uten  
å etterlate hulrom.

Før mørtelen påføres, skal underlaget fuktes med kost, pensel, 
vannsprøyte eller vannslange med spreder. Underlaget skal påføres 
så mye vann at det er mettet med vann. Etter at vannet er påført, 
skal underlaget tørke, slik at det er vått/fuktig men sugende og fritt 
for ”blankt” vann. På lett porøs betong anbefales det at vedheften 
forbedres ved å påføre en heftslemming, som blandes på følgen de 
måte: Bland vann og ARDEX E 100 i forholdet 1:1 og bland det med 
ARDEX B 16 til en tyktflytende, smidig og påføringsklar konsistens. 
Påfør slemmingen med en kost på den fuktede betongoverflaten og 
det rengjorte armeringsjernet.

Underlaget skal under påføring og herding ha en minimumstempera-
tur på 5°C og maks. 30 °C.

Vurdering av bæreevnen på de skadede betongkonstruksjonene, og 
særlig vurdering av armeringen, betongen osv. samt vurdering av 
nødvendige utbedringstiltak, kan etter behov foretas av en rådgiven-
de ingeniør. Spennarmert betong kan i utgangspunktet ikke repareres 
med ARDEX B 16 uten hjelp fra en rådgivende ingeniør.

BLANDING
Hell rent, kaldt vann i en ren beholder og tilsett pulveret under kraftig 
omrøring til det oppnås en smidig, sigefri mørtel uten klumper. 
ARDEX B 16 kan blandes i tvangsblander eller med en blandedrill  
(f.eks. Collomix).

Blandingsforhold
Til blanding av 20 kg ARDEX B 16 pulver brukes ca. 3,2 - 3,4 liter 
vann.

Etter en modningstid på ca. 2 min. og en ny omrøring, kan mørtelen 
bearbeides i ca. 60 min. 

BEARBEIDING
Støpingen foretas ved først å lage et kontaktlag ved å arbeide mør-
telen godt inn i underlaget. Dette gjøres med en liten murskje eller 
glattsparkel, som kan trykke og presse mørtelen inn i det fuktige un-
derlaget. Når kontaktlaget, eller en eventuell heftslemming, er påført 
underlaget og eventuell armering, påføres ARRDEX B 16 vått i vått i 
den ønskede lagtykkelsen opp til 70 mm i én og samme operasjon.
I de tilfeller hvor armering inngår i reparasjonen, skal støpingen utfø-
res umiddelbart etter at armeringen er rengjort (se ”Forbehandling 

ARDEX B 16
Betongreparasjonsmørtel m/korrosjonsbeskyttelse

• Fiberforsterket PCC-mørtel til reparasjon, utstøping og pussing 
av bærende betongkonstruksjoner

• Sigefri og spenningsfattig. Til lagtykkelser fra 5 til 70 mm

• Høy styrke, sertifisert som R4 PCC-mørtel iht. NS-EN 1504-3

• Beskytter armeringen mot korrosjon, sertifisert iht. NS-EN 1504-7



Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. 
Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter basert på regionale standarder, bygningsreglementer 
og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.
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av underlaget”). Påføring skal utføres slik at mørtelen omslutter all 
armering og uten luft og hulrom rundt armeringen. Overdekningen av 
armeringen skal være min. 25 mm.
Når mørtelen er tilstrekkelig størknet, kan overflaten bearbeides med 
svampebrett, filsebrett, glattsparkel eller pussebrett, avhengig av 
ønsket overflate. I tvilstilfeller anbefales en prøvesparkling.

ETTERBEHANDLING
Når mørtelen er påført, skal den beskyttes mot hurtig uttørking, frost, 
trekk, sterk varme og direkte sollys. Det anbefales å etterbehandle 
overflaten med en fuktig svamp eller et svampebrett 1 til 2 timer 
etter påføring, avhengig av klima-forholdene på byggeplassen.

Etter tilstrekkelig herding kan den ønskede overflatefinish lages ved 
hjelp av f. eks. ARDEX B 10, ARDEX B 12, ARDEX B 14, ARDEX A 46 
eller ARDEX F 11.

EGENSKAPER
Bruksklar, fiberforsterket PCC-betongreparasjonsmørtel med korro-
sjonsbeskyttelse.  Høy styrke. Sertifisert iht. NS-EN 1504-3 ”Repa-
rasjoner for bærende og ikke-bærende formål”, som R4-mørtel til 
statisk relevant reparasjon. Kan bearbeides manuelt eller maskinelt. 
Riss- og sprekkdannelser minimeres pga. det lave svinnet.

Bestandig mot frost, veisalt og sulfater. Inneholder aktive pigmenter, 
som beskytter armeringen mot korrosjon.

Sertifisert iht. NS-EN 1504-7 ”Korrosjonsbeskyttelse av armering” 
Høy slitestyrke. Kan påføres i lagtykkelser fra 5 til 70 mm.

Tekniske data

Blandingsforhold:   Ca. 3,2 til 3,4 l vann 
  : 20 kg pulver som tilsvarer  
  ca. 1 volumdel vann 
  : 4,5 - 4,2 volumdeler pulver

Egenvekt:   1,4 kg/liter

Egenvekt (blandet):   2,1 kg/liter

Materialforbruk:   Ca. 1,8 kg pulver pr. m²/mm.

Bearbeidingstid:   Ca. 60 min. ved 20 °C

Trykkstyrke:   Etter 28 dager ≥ 48 N/mm²

Bøyestrekkstyrke:   Etter 28 dager ca. 8 N/mm²

Gangbar:   Etter ca. 8 timer

pH-verdi:   Ca. 13

Korrosjon:   Inneholder bestanddeler, 
  som beskytter mot korrosjon

GIS-KODE ZP1:   Sementholdig produkt, kromatfattig

Merking iht. GHS/CLP:   GHS05 ”etsende stoffer” 
  GHS07 ”irriterende stoffer”

Signalord:   Fare

Merking iht. GGVSEB/ADR:  Ingen

Emballasje:   Sekker á 20 kg netto

Lagring:   12 måneder i uåpnet emballasje 
  i tørre rom


