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Ankermortel (2 componenten) 
 
Samenstelling: 

 Kwartszand 0/0, 8 mm 

 Mortel supplement 

 Bindmiddel volgens DIN EN 197 
 
Kleur: grijs 
 
Verpakkingsmaat: 
Een emmer met  2 verpakkingen  droge component  en 2 flacons  met een vloeibare component.  
 
Hoeveelheid: 
Het mengen van de droge component met de vloeibare component , geeft  ruim 3 liter (of 6 kg) verse mortel. 
 
Bijzonderheden: 

 Toegepast vorst- en  water bestendig  

 Druksterkte  27 N/mm2  (na 28 dagen) 

 Goed geschikt voor  toepassing in een mortelpistool 
 
Verwerken: 
De vloeistof moet voor het mengen goed geschud worden. 
Meng de droge en vloeibare component in de boven genoemde hoeveelheid met een mixer. 
Meng slechts de hoeveelheid mortel die u binnen 1 uur kunt gebruiken. 
Vul de gaten of voegen door middel van een mortelpistool.  
Houdt rekening met een minimale temperatuur van +5° C voor het verwerken van de ankermortel en de 
temperatuur van de muur. 
 
Bewaar advies: 
Het materiaal moet in een droge en vorstvrije omgeving bewaard worden. 
De houdbaarheid bedraagt 6 maanden 
 
Veiligheidsvoorschrift: 
Het is mogelijk om een gedetailleerde overzicht met de materiaal specificaties bij ons op te vragen.  
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Opmerking: 
De technische gegevens  zijn gebaseerd op eerder gewonnen  kennis en ervaring. Een grote aantal diverse factoren 
kunnen  het gebruik van dit product beïnvloeden, daarom is de gebruiker geadviseerd om zelf testen uit te voeren. 
Raadpleeg hiervoor de algemeen bekende regels voor het werken in de bouw. Deze technische informatie verstrekt 
geen garantie voor de eigenschappen en het toepassen van dit product, een claim voor aansprakelijkheid is niet 
mogelijk. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten om te voldoen aan alle 
bestaande wet- en regelgevingen. Wij behouden het recht om de technische kenmerken van het product en de 
verpakking hiervan te veranderen, zonder dat voorafgaande kennisgeving nodig is.  
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.  
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EN 998-
2:2016 

 
Ankermortel 

 
Ontworpen voor algemene toepassing als mortel voor gebruik in 

elementen die onderworpen zijn aan structurele belasting. 

Druksterkte   EN 
1015-11 

 >25 N/mm
2 

Chloridegehalte EN 
196-2 

  < 0.07 % CI 
Hechtsterkte EN 

998-2 
   >0.15 N/mm

2 

Wateropname  EN 1015-
8 

 <0.05 kg/(m².min
0.5

) 

 

 
Warmtegeleiding 

 

 
    EN 
998-2 

 P=50% 0.82 [W/(m.K)] 
P=90%0.89 [W/(m.K)] 

 
 

Soortelijk gewicht  EN 1015-
10 

2050kg/m³ 
Dampdoorlaatbaarheid  15/35µ 
 
Duurzaamheid 

Geschikt voor toepassingen onder 
zware belasting 

EN 998-2 Bijlage B 
Gevaarlijke stoffen Niet bepaald 

Brandgedrag Klasse A1 


