
Teknisk datablad 
 
 

                   Strikotherm GW- FLEX 
sementfri grunningsmørtel 

 
Produktnavn: 
Strikotherm GW- FLEX sementfri grunningsmørtel 

 
Sammensetning: 

En høyverdig, fabrikkssammensatt, elastisk, seig, pastøs grunningsmørtel basert på organiske bindemidler, sand og 
fiberholdende tilslagsstoffer. 

 
Egenskaper: 

Strikotherm GW- FLEX sementfri grunningsmørtel har utmerkede hydrauliske og vannavstøtende egenskaper. På grunn av 
bruk av høyverdige tilslagsstoffer er den optimalt bearbeidbar med maskiner eller for hånd som elastisk sterk 
grunningsmørtel til termiske fasadeisolasjonssystemer. Etter herding sørger denne grunningsmørtelen for et sunt bomiljø på 
grunn av sitt optimale vanndampgjennomslipp og en enorm punktbelastningsmotstand på grunn av sine stive, fiberholdende, 
elastiske egenskaper. 

 
Farger: 
Hvit/grå. 

 
Bruksområde: 
Som pastøs sementfri grunningsmørtel for Strikotherm BGI system 100. I tillegg som utjevningsmørtel og 
reparasjonsmørtel (2-4 mm) for uregelmessige, faste, mineralske underlag (eksisterende fasadeisolasjonssystemer). 

 
Tekniske data: 
Hefting på mineralsk underlag: minimum 0,25 N/mm² 
Hefting på isolasjon: minimum 0,08 N/mm² 

 
Underlag: 

Underlaget må være bærekraftig og stabilt, og fritt for støv, løse deler, forskalingsolje, fukt eller andre 
forurensninger som kan påvirke hefteevnen negativt. 

 
Bruk: 

 
Bland til en homogen masse med maksimalt 2 % rent kranvann per 25-kilos bøtte. Påføres for hånd eller med maskin. 
Påføring mørtelfiberlag: 
Påfør grunningsmørtelen jevnt med en sparkel av rustfritt stål. Bruk deretter en tannsparkel (tenner 10 x 10 mm) til å lage spor. 
Legg deretter Strikolith glassfiber Fin ned i mørtelen med en overlapping på minimum 10 cm, og stryk så glatt med en sparkel 
av rustfritt stål til det er oppnådd en lagtykkelse på ca 4 mm (+/- 1 mm), slik at glassfiberen finnes overalt og er tilstrekkelig 
nedsenket i mørtelen (pass på ved øvre hjørner og overgang mellom vegg og utforing). Tørketid minimum 48 timer. 
Må ikke blandes med andre stoffer. Rengjør verktøy med vann rett etter bruk. Strikotherm Heft- og Grunningsmørtel må 
beskyttes mot påvirkning av været under og etter påføring. 

 
Forbruk: 
kg / m² m² / bøtte 
Mørtellag ca. 4 mm ca. 4,0 ca. 6,0-7,0 

 
Emballasje: 
Bøtter 25 kg / 24 bøtter på en pall 

 
Lagring: 
Ca. 6 måneder ved kjølig, tørr og frostfri lagring 

 
Sikkerhet: 

Det anbefales å beskytte hud og øyne tilstrekkelig med personlig verneutstyr under arbeidet med stoffet. Hvis Strikotherm 
GW- FLEX Grunningsmørtel kommer i kontakt med øynene må disse umiddelbart spyles med store mengder rent vann (ca. 
15 min.). Kontakt deretter lege. For mer informasjon se sikkerhetsdatablad. 

 
Annet: 

 
Bygningsdelene som ikke skal behandles må på forhånd maskeres med papir og tape. Strikotherm GW- FLEX må beskyttes 
mot påvirkning av været under og etter påføring. Må ikke benyttes hvis lufttemperatur og underlagstemperatur er under + 5 
°C, eller hvis det forventes frost. Høy luftfuktighet og lave temperaturer kan forlenge tørketiden betraktelig. Beskytt det 
påførte laget til det er helt herdet. Det er ikke tillatt å blande inn ikke-foreskrevne tilslagsstoffer. 
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