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PRODUKTKATALOG

FRA MØRTELVERKET FORSAND
KVALITETSMØRTEL



OVERSIKT OVER
KVALITETSMØRTEL
FRA MØRTELVERKET
FORSAND

MUR OG PUSSEMØRTEL:
(Blå sekk) 
Murmørtel M5 side 4
Murmørtel Fin M5 side 5
Murmørtel M5 Super side 6
Murmørtel M10 side 7
Finpuss side 8

REHABILITERING: 
(Brun stripet sekk) Kalkmørtel
KC 20/80/ 440 side  9
KC 35/65/ 520 side 10
KC 50/50/ 610 side 11
Hydraulisk Kalkmørtel side 22

STØPEARBEIDER:
(Grønn sekk)
Tørrbetong B-15 side 12
Tørrbetong B-20 side 13
Tørrbetong B-30 side 14
Tørrbetong B-40 side 15
Miljøsement side 21

SPESIALMØRTEL:
(Brun str. sekk) 
Fintrekk side 16
Limemørtel side 17 
Hurtigstøp side 20

OVERFLATEBEHANDLING:
(Rød stripet sekk) 
Slemmemørtel Grå/Hvit side 18
Fiberpuss side 19

TØRRSAND OG STRØSAND: 
(Brun stripet sekk)
Tørrsand side 21
Fugesand side 21 
Strøsand side 21

PROSJEKTMØRTEL:
(Hvit sekk/Big Bag) 500 og 1000 kg
Murmørtel: 
M10 og M5. 
M10 og M5 med farge. 
Super M5 
Super M5 med farge 
KC Mørtel:
KC 20/80/440, 
KC 35/65/ 520, 
KC 50/50/610 
Tørrbetong: B-15, B-20, B-30, B-40 

ANDRE PRODUKTER side 23

(Mørteltypene er delt inn i fargegrupper
som tilsvarer farge på sekker/emballasje).
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Bilder i katalogen viser et lite utvalg
referanser fra prosjekter som 
Mørtelverket Forsand 
har levert sin kvalitetsmørtel til.

Forsidebilde: 
Prosjekt: Klepptunet sykehjem, Klepp. 
Mørteltype: Murmørtel M5. 
Farge: Koksgrå med aks.

Foto: Torhild Veland

- ALLE TYPER FERDIGMØRTEL



Mørtelverket Forsand ble etablert i
1973 og er datterselskapet til 
Forsand Sandkompani AS, som ble 
startet i 1964. Sandkvalitet, topp 
moderne utstyr og fagfolk med høy 
kompetanse, gjør Mørtelverket Forsand
til en av landets ledende produsenter av
alle typer tørrmørtel for bygg- og
anleggsbransjen. 

Tørrmørtelen 
Moderselskapet Forsand Sandkompani
AS står for leveransen av tilslags-
materialer til mørtelproduksjonen.
Tørrmørtelen er av aller høyeste kvalitet
og finnes i et stort antall varianter og 
fargenyanser. Leveres i sekker på 25,
500 og 1000 kg (Big Bag). Tørrmørtelen
er ferdig til bruk og skal kun tilsettes
vann. Etter avtale framstilles nye 
varianter og produkter tilpasset kundens
spesielle ønsker og behov. 

Produktutvikling
Vi har eget moderne laboratorium hvor
daglig produktkontroll blir utført. Ved
siden av dette driver vi med kontinuerlig
produktutviklingsarbeid for hele tiden å
kunne tilby våre kunder best mulig 
produkt og service.

Kvalitetssikring
Vårt kvalitetssikrings-system ivaretar
kundens interesser fra ordremottak til
leveranse. Vi leverer bestilt vare til avtalt
tid, riktig kvalitet og til konkurranse-
dyktige priser. Produktene våre tilfreds-

stiller dokumentasjonskravet i.h.t. 
gjeldende standardkrav for kvalitet og
trygghet.

Beliggenhet
Mørtelverket Forsand og Forsand
Sandkompani AS ligger på Forsand, i
Ryfylke, like ved Ryfylkevegen RV 13.
Bedriften har egen kai og laster direkte
ombord i båter. Til sjøs tar turen til
Sandnes og Stavanger i underkant av to
timer. Med bil og ferje går det ca 
40 minutter. 

- EN AV LANDETS LEDENDE PRODUSENTER OG 
LEVERANDØRER AV ALLE TYPER FERDIGMØRTEL 
FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN 

Bedriften har egen kai og laster direkte ombord i båter. 
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Morenerygg
Forsand Sandkompani AS tar ut sand på
Forsandmoen, på Forsand i Ryfylke.
Massen som taest ut ble lagt igjen da isen
smeltet på slutten av forrige istid, for om
lag 10.000 år siden. Både under istiden,
og da isen smeltet og trakk seg nedover
mot havet, dro den med seg stein og løs-
masse, som ble knust til sand. Etter hvert
som sandkornene rullet nedover ble de
malt og slipt til jevne småkorn. Fordi den
er slipt har hvert enkelt sandkorn en helt
helt annen struktur enn for eksempel
knust stein. Ved Lysefjorden finnes en av
de største moreneryggene vi har i Norge.



Bruksområder 
Den mest "vanlige" mur og pussmørtel.
Muring og pussing av utvendig og
innvendig murverk av teglstein, lett-
klinker, betongstein, o.l. 

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, velgradert tørket spesialsand 
(0-3 mm) og tilsetninger. 

Egenskaper 
God bearbeidelighet, smidig og 
murervennlig. 

Blanding 
Bruk kraftig drill, tvangs- eller vanlig
mørtelblander. Hell først ca 80 % av 
vannet i blanderen og bland til en

klumpfri, homogen masse. Tilsett resten
av vannet under blanding. 
Blandetid ca 5 - 10 min. 
Vannforbruk 3-3,25 liter/25 kg. 

Forbruk 
25 kg tørrmørtel = 13 liter ferdig mørtel.
Forbruk til muring av tegl (Norsk
Format 56 stein M2) ca 70 -75 kg/m2. 

Temperatur 
Fersk mørtel må ikke utsettes for 
temperaturer under +5°C. Og bør ikke
utsettes for temperatur lavere enn 2°C
før den har oppnådd en trykkfasthet på
minst 5 MPa. 

Emballasje 
Murmørtel M5, leveres i 25 kg sekk og

Big Bag 500/1000 kg. 
Må lagres tørt. Lagringstid, ca 1 år fra
produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand–sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

MURMØRTEL 
M5
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En allround tørrmørtel for de fleste 
mur og puss arbeider.

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

FOR MURING 
OG PUSSING

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 3 -3,25 l /25kg
Forbruk: 25 kg/13 l
Største kornstørrelse: 3 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 5 MPa
Skjærfasthet 28 døgn: ca 0,3 MPa

Sandnes Maritime, Sandnes
Murmørtel M5



Hilma 2, Forus, Sandnes
Murmørtel M5 Farge: Mørk grå

Bruksområde 
Til Muring og pussing av utvendig og
innvendig murverk av tegl, poroton, 
lettklinker, gassbetong ol. 
Er velegnet til rep og flikkarbeider på
pussete fasader, både ute og inne.

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, velgradert tørket spesialsand 
(0-1,2 mm) og div tilsetninger. 

Egenskaper 
God bearbeidelighet, smidig og 
murervennlig. Frostbestandig.

Blanding 
Bruk kraftig drill, tvangs- eller vanlig
mørtelblander. Hell først ca 80 % av 
vannet i blanderen og bland til en

klumpfri, homogen masse. Tilsett resten
av vannet under blanding. 
Blandetid ca 5 - 10 min. 
Vannforbruk 3-3,25 liter/25 kg. 

Forbruk 
Forbruk ,25 kg tørrmørtel = 12,5 liter
ferdig mørtel. Til muring av lettklinker
medgår det ca. 18 kg mørtel pr. m2. Ved
muring av tegl, normalformat, ca. 70 -75
kg pr. m2. Forbruk til pussing ca 18 kg
/m2 .ved 10 mm tykkelse.

Temperatur 
Fersk mørtel må ikke utsettes for 
temperaturer under +5°C. Og bør ikke
utsettes for temperatur lavere enn 2°C i
herdefasen ( ca 7 døgn).

Etterbehandling 
Pussen må ettervannes. Ved sterk varme
bør pussen holdes fuktig de første
dagene. 

Emballasje
Murmørtel Fin M5, leveres i 25 kg sekk
og i Big Bag 500/1000 kg. 
Må lagres tørt. Lagringstid, ca 1 år fra
produksjonsdato.

Vernetiltak
www.forsand–sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

MURMØRTEL FIN
M5
Er en finkornet mørtel beregnet til 
mur og puss arbeider. 

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

FOR MURING 
OG PUSSING

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 3 -3,25 l /25kg
Forbruk: 25 kg/13 l
Største kornstørrelse: 1,2 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 5 MPa
Skjærfasthet 28 døgn: ca 0,3 N/mm2
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Bruksområde
Dette er en spesialutviklet mørtel 
beregnet på sterkt sugende stein. 
(Holder kravet til mørtel på tegl med
minuttsug opp til 4 kg/m2 min.). 
Mørtelen er også velegnet til pussing.

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, velgradert tørket spesialsand 
(0-3 mm) og hjelpe-stoffer. 

Egenskaper
God bearbeidelighet, smidig og 
murervennlig. 

Blanding 
Bruk kraftig drill, tvangs- eller vanlig
mørtelblander. Hell først ca 80 % av 
vannet i blanderen og bland til en

klumpfri, homogen masse. Tilsett resten
av vannet under blanding. 
Blandetid ca 5 - 10 min. 
Vannforbruk 3-3,25 liter til 25 kg. 

Forbruk 
25 kg tørrmørtel = 13 liter ferdig mørtel.
Forbruk til muring av tegl (Norsk
Format 56 stein M2), ca 70 -75 kg/m2. 

Temperatur 
Fersk mørtel må ikke utsettes for 
temperaturer under +5°C. Mørtelen bør
heller ikke utsettes for temperatur lavere
enn 2°C før den har oppnådd en
trykkfasthet på minst 5 MPa. 

Emballasje 
Murmørtel M5 Super, leveres i 
25 kg sekk og Big Bag 500/1000 kg. 

Må lagres tørt. Lagringstid, ca 1 år 
fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand–sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no

MURMØRTEL 
M5 SUPER
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Spesialmørtel for sugende teglstein 
(pasteltegl). 

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

FOR MURING 
OG PUSSING

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 3 -3,25 l /25kg
Forbruk: 25 kg/13 l
Største kornstørrelse: 3 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 5 MPa
Skjærfasthet 28 døgn: ca 0,3 N/mm2

Elvegaten, Sandnes
Murmørtel M5 Super Farge: Brun



Bruksområder: 
Dette er mørtelen som er spesielt 
beregnet på bærende murverk. 
Er også velegnet til muring og pussing
av utvendig og innvendig murverk av
teglstein, betongstein, naturstein o.l. 

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, velgradert tørket spesialsand 
(0-3 mm) og tilsetninger. 

Egenskaper 
God bearbeidelighet, smidig og 
murervennlig. 

Blanding 
Blandes med kraftig drill, tvangsblander
eller vanlig mørtelblander. Hell først ca
80 % av vannet i blanderen og bland til

en klumpfri, homogen masse. Tilsett
resten av vannet under blanding.
Blandetid ca 5 - 10 min. 
Vannforbruk 3-3,25 liter/ 25 kg. 

Forbruk 
25 kg =13 liter ferdig mørtel. Forbruk til
teglmuring (Norsk format 56 stk/m2) 
70 -75 kg/m2. Til pussing 10 mm
tykkelse 18 kg/m2.

Temperatur 
Fersk mørtel må ikke utsettes for 
temperaturer under +5°C. Og bør ikke
utsettes for temperatur lavere enn 2°C
før den har oppnådd en trykkfasthet på
minst 5 MPa. 

Etterbehandling 
Ved sterk varme bør murverket/ pussen

vernes og tildekkes mot sollys og holdes
fuktig de første dagene. 

Emballasje 
Murmørtel M10, leveres i 25 kg sekk. 
48 stk pr. pall, (1200 kg) og i 
Big Bag 500/1000 kg. Må lagres tørt. 
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

MURMØRTEL  
M10
En allround tørrmørtel for de fleste 
mur og puss- arbeider hvor det settes krav 
til høy trykkfasthet. 

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

FOR MURING 
OG PUSSING
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TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 3 -3,25 l /25kg
Forbruk: 25 kg/13 l
Største kornstørrelse: 3 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 10 MPa
Skjærfasthet 28 døgn: ca 0,5 MPa

Tananger kirke, Stavanger
Murmørtel M10 Farge: Smedvik 2



Bruksområde 
Sluttpuss av pussede overflater og
betongvegger ute og inne. 

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, velgradert og tørket spesialsand
(0-0,5mm) og tilsetningsstoffer. 

Egenskaper: 
Smidig og god bearbeidelighet. 

Blanding 
Små mengder kan blandes for hånd.
Større mengder med kraftig drill. Hell
først ca 80 % av vannet i blandekar og
bland til en klumpfri, homogen masse.
Tilsett resten av vannet under blanding.
Vannforbruk ca 4,5 liter/ 25 kg sekk.

Forbruk 
25 kg = 13 liter ferdig mørtel. 
Til filsing 1,8 kg pr mm. tykkelse. 

Temperatur 
Fersk mørtel bør ikke utsettes for 
temperaturer under + 5°C. Den bør
heller ikke utsettes for temperatur lavere
enn 2°C, før den har oppnådd nødvendig
fasthet. 

Etterbehandling 
Mørtelen må ikke utsettes for uttørking
de første døgnene etter påføring, da dette
vil svekke pussen. Mørtelen bør derfor
fuktes de første dagene. 

Emballasje 
FINPUSS leveres i 25 kg sekk. 
Pr. pall, (1200 kg). Må lagres tørt. 
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

FINPUSS
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Sementbasert tørrmørtel spesielt utviklet for 
filsarbeider hvor det settes krav til fin overflate.
Egner seg også til trekningsarbeider.

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

SLUTTPUSS OG
FILTSEARBEIDER

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 4,5 l /25kg
Forbruk: 25 kg/13 l
Største kornstørrelse: 0,5 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 12 MPa
Heftfasthet 28 døgn: ca 0,6 N/mm2

Oljedirektoratet, Stavanger
Murmørtel M5 Farge: Koksgrå



Bruksområde 
Muring og pussing av utvendig og
innvendig murverk av teglstein, poroton,
betongstein, o.l.

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, tørrlesket hydratkalk og 
velgradert tørket spesialsand (0-3 mm). 

Egenskaper 
God bearbeidelighet. Hefter godt i
underlaget. 

Blanding 
Blandes med kraftig drill, tvangsblander
eller vanlig mørtelblander. Hell først ca
80 % av vannmengden i blanderen og
bland til en klumpfri og homogen masse.
Tilsett resten av vannet under blanding.

Vannforbruk ca 4 liter/ 25 kg sekk. 

Forbruk 
25kg = 13 liter ferdig mørtel. Til pussing
ca 18 kg/ m2 /10 mm. tykkelse. 
Til Muring av tegl Norsk format, 
70 -75 kg/m2.

Temperatur: 
Fersk mørtel bør ikke utsettes for 
temperaturer under + 5°C. Den bør
heller ikke utsettes for temperatur lavere
enn 2°C før den har oppnådd nødvendig
fasthet. 

Etterbehandling 
Må ikke utsettes for uttørking de første
døgnene etter påføring da dette vil
svekke pussen. Ved sterk varme bør
pussen holdes fuktig de første dagene. 

Emballasje 
KC 20/80/440 leveres i 25 kg sekk. 
48 stk pr. pall, (1200 kg) og i Big Bag 
500/1000 kg. Må lagres tørt. 
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

KC 20/80/440
Svært velegnet til pussarbeider på tegl, 
lettklinker, betongblokker og lignende. 
Velegnet også til muring av tegl, poroton,
naturstein, betongblokker og lignende.

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

FOR PUSSING
OG MURING

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: ca 4 l /25kg
Forbruk: 25 kg/13 l
Største kornstørrelse: 3 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 10 MPa
Heftfasthet 28 døgn: ca 0,6 N/mm2
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Enebolig, Sandnes
Murmørtel M5 Farge: Titanhvit



Bruksområde 
Muring og pussing av utvendig og
innvendig murverk av teglstein, 
lettklinker og poroton. 

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, tørrlesket hydratkalk og 
velgradert tørket spesialsand (0-3 mm). 

Egenskaper 
God bearbeidelighet. Hefter godt i
underlaget. 

Blanding 
Blandes med kraftig drill, tvangsblander
eller vanlig mørtelblander. Hell først ca
80 % av vannmengden i blanderen og
bland til en klumpfri og homogen masse.
Tilsett resten av vannet under blanding.

Vannforbruk ca 4 liter/ 25 kg sekk.

Forbruk 
25kg = 13 liter ferdig mørtel. Til pussing
ca 18 kg/ m2 /10 mm. tykkelse. Til 
muring av tegl, Norsk format, 70 -75
kg/m2.

Temperatur 
Fersk mørtel bør ikke utsettes for 
temperaturer under + 5°C. Den bør
heller ikke utsettes for temperatur lavere
enn 2°C før den har oppnådd nødvendig
fasthet. 

Etterbehandling 
Må ikke utsettes for uttørking de første
døgnene etter påføring da dette vil
svekke pussen. Ved sterk varme bør
pussen holdes fuktig de første dagene. 

Emballasje 
KC 35/65/520 leveres i 25 kg sekk. 
48 stk pr. pall, (1200 kg) og i Big Bag
500/1000 kg. Må lagres tørt. 
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

KC 35/65/520
Svært velegnet til: Pussarbeider på tegl, 
lettklinker, betongblokker og lignende. 
Velegnet også til muring av tegl, poroton,
naturstein, betongblokker og lignende.

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

FOR PUSSING
OG MURING

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: ca 4 l /25kg
Forbruk: 25 kg/13 l
Største kornstørrelse: 3 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 5 MPa
Heftfasthet 28 døgn: ca 0,3 N/mm2

www.forsand-sandkompani.no  post@forsand-sandkompani.noSide 10

Goa Vest, Stavanger
Murmørtel M5 Super Farge: X:3



Enebolig, Sandnes
Murmørtel M5 Farge: Titanhvit

Bruksområde 
Rehabilitering av eldre byggninger som
tidligere er murt/pusset med svak 
kalkbasert mørtel. Velegnet også til 
muring og pussing av murverk.

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, tørrlesket hydratkalk og vel-
gradert tørket spesialsand (0-3 mm). 

Egenskaper 
God bearbeidelighet. Hefter godt i
underlaget. 

Blanding 
Blandes med kraftig drill, tvangsblander
eller vanlig mørtelblander. Hell først ca
80 % av vannmengden i blanderen og
bland til en klumpfri og homogen masse.

Tilsett resten av vannet under blanding.
Vannforbruk ca 4 liter/ 25 kg sekk. 

Forbruk 
En 25 kg sekk gir ca. 13 liter ferdig
masse. 

Temperatur 
Fersk mørtel må ikke utsettes for 
temperaturer under +5°C. Bør heller ikke
utsettes for temperatur lavere enn 
+ 2°C før den har oppnådd en viss
trykkfasthet. 

Etterbehandling 
Må ikke utsettes for uttørking de første
døgnene etter påføring da dette vil
svekke pussen. Pussen må holdes fuktig
de første dagene. 

Emballasje 
KC 50/50/610 leveres i 25 kg sekk. 
48 stk pr. pall, (1200 kg) og i Big Bag
500/1000 kg. Må lagres tørt. 
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

KC 50/50/610
Velegnet til rehabiliteringsarbeider på 
eldre bygg som tidligere er murt/pusset 
med svakere mørtel. Til innvendig og 
utvendig puss av lettklinker.

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

REHABILITERINGS-
ARBEIDER

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: ca 4 l /25kg
Forbruk: 25 kg/13 l
Største kornstørrelse: 3 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 2,5 MPa
Heftfasthet 28 døgn: ca 0,15 N/mm2
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Bruksområde 
Støpearbeider som påstøp på gulv, støp
av kjellergulv, underlag for naturstein,
fliser, og reparasjoner av gamle og svake
betongkonstruksjoner, etc. 

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, velgradert og tørket spesialsand
(0-3mm), samt tilsetningsstoffer som gir
god bearbeidelighet og støpbarhet. 

Egenskaper 
Den "svakeste" betongmørtelen med god
bearbeidelighet og støpbarhet. 

Blanding 
Blandes med kraftig drill, tvangsblander
eller vanlig mørtelblander. Hell først ca
80 % av vannet i blanderen og bland til

en klumpfri, homogen masse. Tilsett
resten av vannet under blanding.
Vannforbruk 3-3,25 liter/ 25 kg. 

Forbruk. 
25 kg = 12,5 liter mørtel. Til støping
medgår ca 18 kg/m2 pr 10 mm. 

Temperatur 
Fersk mørtel bør ikke utsettes for 
temperaturer under +5°C. Bør heller ikke
utsettes for temperatur lavere enn +2°C
før den har oppnådd en trykkfasthet på
minst 5 MPa. 

Etterbehandling 
Bør ikke utsettes for uttørking de første
døgnene da dette vil svekke støpen. Må
ettervannes 2-3 dager eller påføres 
membranherder.

Emballasje 
B 15 leveres i 25 kg sekk. 48 stk pr. pall,
(1200 kg) og i Big Bag 500/1000 kg
sekk. Må lagres tørt. Lagringstid, ca 1 år
fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

BETONGMØRTEL 
B 15
Brukes til: Påstøp på gulv, støp av kjellergulv,
underlag for heller, klinker og naturstein.
Reparasjoner og istøping av gamle og svake
betongkonstruksjoner.

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

STØPING OG
REPARASJONER

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 3 l /25kg
Forbruk: 25 kg/12,5 l
Største kornstørrelse: 3 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 15 MPa
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Bergåstjern sykehjem, Stavanger
Murmørtel M5 Super Farge: Titanhvit



Sandnes Videregånde skole, Sandnes
Skiferlim

Bruksområde 
Støpearbeider som påstøp på gulv, 
trapper og små fundamenter. Egner seg
også som underlag for naturstein,
reparasjoner av betongkonstruksjoner. 

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, velgradert og tørket spesialsand
(0-3mm), samt tilsetningsstoffer som gir
god bearbeidelighet og støpbarhet. 

Egenskaper 
Allround betongmørtel med god bearbei-
delighet og støpbarhet. 

Blanding 
Blandes med kraftig drill, tvangsblander
eller vanlig mørtelblander. Hell først ca
80 % av vannet i blanderen og bland til

en klumpfri, homogen masse. Tilsett
resten av vannet under blanding.
Vannforbruk 3-3,25 liter/25 kg. 

Forbruk. 
25 kg = 12,5 liter mørtel. Til støping
medgår ca 18 kg/m2 pr 10 mm. 

Temperatur 
Fersk mørtel bør ikke utsettes for tem-
peraturer under +5°C. Bør heller ikke
utsettes for temperatur lavere enn +2°C
før den har oppnådd en trykkfasthet på
minst 5 MPa. 

Etterbehandling 
Bør ikke utsettes for uttørking de første
døgnene da dette vil svekke støpen. Må
ettervannes 2-3 dager eller påføres 
membranherder. 

Emballasje 
B 20 leveres i 25 kg sekk. 48 stk pr. pall,
(1200 kg) og i Big Bag 500/1000 kg
sekk. Må lagres tørt. 
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

BETONGMØRTEL 
B 20
Tørrbetong til de fleste støpearbeider. 
Støp og påstøp av gulv, Ublokk, trapper og 
såle for grunnmur, teglvegger og lignende. 

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

STØPING OG
REPARASJONER
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TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 3,25 l /25kg
Forbruk: 25 kg/12,5 l
Største kornstørrelse: 3 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 20 MPa



Bruksområde 
Støpearbeider og reparasjoner på 
konstruksjoner som industrigulv, trapper,
maskinfundamenter, kaier, broer og 
lignende. 

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, velgradert og tørket spesialsand
(0-6mm), og tilsetningsstoffer. 

Egenskaper 
En ”sterk” betongmørtelen med god
bearbeidelighet og støpbarhet. 

Blanding 
Blandes med kraftig drill, tvangsblander
eller vanlig mørtelblander. Hell først ca
80 % av vannet i blanderen og bland til
en klumpfri, homogen masse. Tilsett

resten av vannet under blanding.
Vannforbruk 3-3,25 liter/25 kg 

Forbruk. 
25 kg = 12,5 liter mørtel. Til støping
medgår ca 18 kg/m2 pr 10 mm. 

Temperatur 
Fersk mørtel bør ikke utsettes for 
temperaturer under +5°C. Mørtelen bør
heller ikke utsettes for temperatur lavere
enn +2°C før den har oppnådd en
trykkfasthet på minst 5 MPa. 

Etterbehandling 
Bør ikke utsettes for uttørking de første
døgnene da dette vil svekke støpen. Må
ettervannes 2-3 dager eller påføres 
membranherder. 

Emballasje 
B 30 leveres i 25 kg sekk. 48 stk pr. pall,
(1200 kg) og i Big Bag 500/1000 kg
sekk. Må lagres tørt. 
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

BETONGMØRTEL 
B 30
Til støparbeider for større påkjenninger som: 
Fundamenter, pilarer, trapper, brygger og mindre
betongdekker.

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

TIL STØPING OG
REPARASJONER

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 3,25 l /25kg
Forbruk: 25 kg/12,5 l
Største kornstørrelse: 6 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 30 MPa
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Sandnes Videregånde skole, Sandnes
Skiferlim



Hinna Park, Stavanger
Murmørtel M5 Farge: Koksgrå 1

Bruksområde 
Støpearbeider og reparasjoner på 
konstruksjoner som industrigulv, trapper,
maskinfundamenter, kaier, broer, som er
utsatt for store påkjenninger.

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, velgradert og tørket spesialsand
(0-6mm) og tilsetningsstoffer. 

Egenskaper 
Den "sterkeste" betongmørtelen med god
bearbeidelighet og støpbarhet. 

Blanding 
Blandes med kraftig drill, tvangsblander
eller vanlig mørtelblander. Hell først ca
80% av vannet i blanderen og bland til
en klumpfri, homogen masse. Tilsett

resten av vannet under blanding.
Vannforbruk 3-3,5 liter/25 kg. 

Forbruk. 
25 kg = 12,5 liter mørtel. Til støping
medgår ca 18 kg/m2 pr 10 mm.

Temperatur 
Fersk mørtel bør ikke utsettes for 
temperaturer under +5°C. Og bør ikke
utsettes for temperatur lavere enn +2°C
før den har oppnådd en trykkfasthet på
minst 5 MPa.

Etterbehandling 
Bør ikke utsettes for uttørking de første
døgnene da dette vil svekke støpen. Må
ettervannes 2-3 dager eller påføres 
membranherder. 

Emballasje 
B 40 leveres i 25 kg sekk. 
48 stk pr. pall, (1200 kg) og i Big Bag
500/1000 kg sekk. Må lagres tørt. 
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

BETONGMØRTEL 
B 40
Til Støpearbeider av dragere, søyler,
betongdekker, gulv som utsettes for
stor belastning, slitasje og lignende.

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

STØPING OG
REPARASJONER

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 3,5 l /25kg
Forbruk: 25 kg/12,5 l
Største kornstørrelse: 6 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 40 MPa
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FINTREKK
Fintrekk brukes på underlag av betong,
tegl, lettklinker og grovstokkete flater 
både ute og inne. Mørtelen har god 
bearbeidelighet og hefter godt til underlaget.

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

Indre Vågen, Sandnes
Murmørtel M5 Super Farge: Y:2

Bruksområde 
På underlag av betong, tegl, lettklinker
og grovstokkete flater, både inn- og
utvendig (kun over terreng). 

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av sement 
tørrlesket hydratkalk og velgradert tørket
spesialsand (0-0,5 mm). 

Egenskaper 
God bearbeidelighet. Hefter godt i
underlaget. Permeabilitet klasse 3 -
meget åpen. 

Blanding 
Små mengder kan blandes for hånd, noe
større mengder med kraftig drill. Hell
først ca 80 % av vannet i blandekar og
bland til en klumpfri, homogen masse.
Tilsett resten av vannet under blanding.

Vannforbruk ca 4,5 liter/25 kg sekk. 

Forbruk 
25 kg = 13 liter ferdig mørtel. 
Til filsing 1,8 kg pr mm. tykkelse. 

Temperatur 
Fersk mørtel bør ikke utsettes for 
temperaturer under + 5°C. Den bør
heller ikke utsettes for temperatur lavere
enn 2°C før den har oppnådd nødvendig
fasthet. 

Etterbehandling 
Må ikke utsettes for uttørking de første
døgnene etter påføring da dette vil
svekke pussen, bør fuktes de første
dagene. 

Emballasje 
FINTREKK leveres i 25 kg sekk. 
Pr. pall (1200 kg). Må lagres tørt. 
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

SLUTTPUSS OG
FILTSEARBEIDER

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: ca 7 l /25kg
Forbruk: 25 kg/13 l
Største kornstørrelse: 0,5 mm
Heftfasthet 28 døgn: > 0,5 N/mm2
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Bruksområde 
Brukes til liming og fuging av fliser,
naturstein, heller og kantstein og til
flikking av betong i tykkelse ca 3-20
mm. Kan også brukes som heftbro. 

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, velgradert og tørket spesialsand
(0-1,2mm), samt akselererende, ekspan-
derende og heftforbedrende stoffer. 

Egenskaper 
Limemørtel har svært gode lim egen-
skaper. Den er tilsatt akselerator og har
dermed en rask avbinding. Mørtelen er
smidig og god til og arbeide med, og
hefter godt til glatte underlag. 

Blanding 
Små mengder kan blandes for hånd,

større mengder med kraftig drill.
Tvangs- eller vanlig mørtelblander
benyttes til større arbeider. 4,5-5 liter
vann pr 25 kg gir en lett bearbeidelig
konsistens. Hell ca 80% av vannet i
blanderen og bland til en klumpfri,
homogen masse. Tilsett resten av vannet
og bland massen ytterligere. La så
mørtelen hvile i 2-3 min, og bland videre
i 1⁄2 min. Ferdigblandet mørtel bør
brukes innen ca 45 min. Det skal ikke
tilsettes mer vann i avbindingsfasen, da
dette vil redusere egenskapene til
limemørtelen. 

Forbruk 
25 kg = 13 liter mørtel. 
Forbruk ca 17 kg/m2 pr 10 mm. 

Temperatur 
Fersk mørtel bør ikke utsettes for 

temperaturer under +5°C. Bør heller ikke
utsettes for temperatur lavere enn +2°C
før den har oppnådd en trykk-
fasthet på minst 5 MPa. 

Etterbehandling 
Bør ikke utsettes for uttørking de første
døgnene da dette vil svekke støpen. Må
ettervannes 2-3 dager eller påføres 
membranherder. 

Emballasje 
Limemørtel leveres i 25 kg sekk. 
48 stk pr. pall, (1200 kg) og i Big Bag
500/1000 kg sekk. Må lagres tørt.
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

LIMEMØRTEL 
Benyttes ved flikking av betong, liming og 
fuging av fliser, limtegl, heller og naturstein,
samt til fuging og liming av kantstein. 
Benyttes også som heftbro.

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

TIL LIMING,
FUGING,
REPARASJON

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 4,5 l /25kg
Forbruk: 25 kg/12,5 l
Største kornstørrelse: 1,2 mm
Trykkfasthet 28 døgn: > 25 MPa
Heftfasthet 28 døgn: > 0,8 N/mm2
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Bruksområder 
Slemming av flater med krav til vann-
resistens. Standardproduktet er sement-
grå. Egner seg for tetting mot vanntrykk
(slagregnstetning), kan også brukes til
filsing. 

Består av 
Tørrmørtel sammensatt av portlands-
sement, velgradert tørket sand 
(0-0,5mm) og tilsetninger som gir god
bearbeidelighet og vedheft. 

Egenskaper 
Slemmemørtel egner seg godt som slutt-
lag på pussede flater, men må ikke
brukes på underlag av KC–mørtel eks
50/50/610 eller svakere. 

Blanding 
Små mengder kan blandes for hånd, noe
større mengder med kraftig drill. Hell
først ca 80 % av vannet i blandekar og
bland til en klumpfri, homogen masse.
Tilsett resten av vannet under blanding.
Vannforbruk ca 4,5 liter/25 kg sekk. 

Forbruk 
25 kg = 13 liter ferdig mørtel. Til 
slemming 1,8 kg pr mm. tykkelse. 

Temperatur 
Fersk mørtel bør ikke utsettes for 
temperaturer under + 5°C. Den bør
heller ikke utsettes for temperatur lavere
enn 2°C før den har oppnådd nødvendig
fasthet. 

Etterbehandling 
Må ikke utsettes for uttørking de første
døgnene etter påføring da dette vil
svekke pussen. Bør fuktes de første
dagene. 

Emballasje 
Slemmemørtel leveres i 25 kg sekk. 
Pr. pall, (1200 kg). Må lagres tørt.
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

SLEMMEMØRTEL
HVIT/GRÅ
Tørrmørtel spesielt utviklet for slemming 
med krav til vanntetting av overflaten.

Ferdig til bruk.
Skal kun tilsettes vann.

FOR SLEMMING
AV PUSSEDE
FLATER

TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: ca 7 l /25kg
Forbruk: 25 kg/13 l
Største kornstørrelse: 0,5 mm
Heftfasthet 28 døgn: > 1,0 MPa
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Ræge kirke, Sola, Stavanger



Bruksområde
Forsand Fiberpuss er laget av spesial-
sement, gradert tørket sand og til-
settningsstoffer. Kan brukes til: Pussing,
utvendig og innvendig på vegger av 
lettklinker, betongblokker, tegl, puss på
betong og til reparasjonsarbeider.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler,
støv, fett m.m. sår og skader. Sår flikkes
først med Forsand Fiberpuss med lavest
oppgitt vannmengde. Tørre sugende
underlag forvannes, men unngå 
vannfilm..

Utblanding
Utblanding foretas med blandemaskin
eller med kraftig drill/visp.
Mindre mengder kan røres ut for hånd.

Forsand Fiberpuss blandes med rent
vann til en smidig konsistens mellom 4,8
og 5,8liter pr 25kg sekk, avhengig av
ønsket konsistens. Tilsett først 4,5 liter
vann, bland i 2-3 minutter til en jevn
klumpfri masse. La massen stå i ca 5
minutter og juster konsistensen med
resten av vannet. Ved lave temperaturer
anbefales det å benytte temperert vann
(maks temp 30ºC). 

Utførelse
Tørre sugende flater primes. Mørtelen
trekkes på med stålbrett i ca 5-8 mm
tykkelse og legg inn armeringsnett av
glassfiber som presses inn med stålbrett
og glattes over. Dagen etter påføres et
tynt toppstrøk Forsand Fiberpuss med
slemmekost eller stålbrett. Dekorpuss
kan påføres etter 1 døgn.

Forbruk
Puss ca 1,7 kg pr. m2 pr. mm. 
lagtykkelse.

Lagring
Lagres tørt. Lagringstid, ca 1 år fra 
produksjonsdato.

Emballasje
Leveres i 25 kg sekk. 

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no 
SIKKERHETSDATABLAD. 

For ytterliggere informasjon:
www.forsand–sandkompani.no 

FIBERPUSS
Armert puss på lettklinker og 
sementbasert underlag

Ferdig til bruk.
Skal kun tilsettes vann.

FOR PUSSING
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TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 4,8 - 5,8 liter /25kg
Forbruk: ca 1,7 kg pr mm. /pr m2

Største kornstørrelse: 0,5 mm
Heftfasthet: > 1,0 N/mm2

Reianes Mur&Flis AS, Enebolig, Jørpeland



Bruksområder 
Forsand Hurtigstøp benyttes på underlag av
betong, puss, tre, isolasjon m.m. enten som
flytende gulv på plastfolie eller fast forankret
til underlaget.
Forsand Hurtigstøp lagt på isolasjon eller
ikke bærende underlag, skal armeres som 
vanlig påstøp. Anvendelsestemperatur bør
ligge mellom +10 og +18°C, laveste 
temperatur + 6°C.

Egenskaper
Forsand Hurtigstøp er en sementbasert, plast-
forsterket, hurtigherdende tørrbetong som
benyttes både inne og ute. Forsand
Hurtigstøp kan legges ut i lagtykkelser 
mellom 2 og 8 cm, og benyttes der etter-
følgende arbeider skal utføres fortløpende.

Forarbeid - underlag
På puss og betong kan Forsand Hurtigstøp
legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og 3,5
cm, og skal ha fast kontakt til underlaget.
Dette sikres med en gysing, (slemming) av

underlaget bestående av Hey’di Hurtigstøp
blandet med Hey’di KZ og vann i forholdet
1:1. Påstøp foretas vått i vått i gysingen.

Blanding
Utblanding foretas med tvangsblander, 
mindre mengder med kraftig elektrisk 
blandedrill. Benytt 1,7 - 2 liter til 25 kilo
Forsand Hurtigstøp. Bland grundig til jord-
fuktig konsistens. I den kalde årstid bør
sekkene ha tilnærmet romtemperatur før
bruk.

Utførelse
Forsand Hurtigstøp legges ut som vanlig
påstøp ved hjelp av lirer og brett, og kan
bearbeides i ca. 1 time. Sørg for å kom-
primere massen godt. Filsing/glatting kan
skje så snart massen har satt seg.
Redskap rengjøres med vann.

Materialforbruk
25 kilo Forsand Hurtigstøp gir ca. 
12 liter masse.

Tørketid
Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking,
f.eks. med plastfolie. Dører og vinduer
holdes igjen, og unngå gjennomtrekk.
Varmekabler må være avslått, det skal ikke
tilføres ekstra varme, og det skal ikke etter-
vannes. Utlagt Forsand Hurtigstøp kan tas i
bruk eller flislegges etter 2 - 3 timer. Skal
overflaten påstrykes membran må massen
tørke i minimum 12 timer.

Emballasje
Forsand Hurtigstøp leveres i 25 kg sekk. 
48 stk pr pall. Må lagres tørt.
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak
www.forsand-sandkopani.no
SIKKERHETSDATABLAD

HURTIGSTØP
Hurtigherdende og krympfri gulvstøp. 
Spesielt utviklet med tanke på våtrom. 
Brukes der det er behov for rask fremdrift ved
membran og fliselegging eller gulvbelegg.

Ferdig til bruk. Skal kun tilsettes vann.

GULVSTØP TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: 1,7 - 2,0 l /25kg
Trykkfasthet 28 døgn: > 20 MPa
Fritt svinn 28 døgn: 0,05%
Største kornstørrelse: 3 mm

Brukstid: 45 - 60 min
Avbinningstid: 90 - 120 min
Fliselegging: 4 - 6 timer
Tett belegg: 18 - 36 timer
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TØRRSAND

Bruksområder for 
TØRRSAND OG FUGESAND:
• Fuging av belegningstein 
• Lydisolasjon 
• Avrettingsmasse 
• Ballast 
• Tørrmørtel 
• Strøsand, formsand, filtersand 
• Epoxiy-arbeider 

STRØSAND
STRØSAND: 1,2-3,0 mm leveres i 25 kg sekk.
48 stk pr pall, (1200 kg) og 10 kg spann. 

MILJØSEMENT
Forsand Miljøsement CEM II/B-5  52.5N.
Leveres i 20 kg sekk, 56 stk. pr pall.

TØRRSAND: 0-0,5 mm, 0,5-1,2 mm 
og 1,2-3,0 mm.

FUGESAND: 0-1,2 mm 
Tørrsand og Fugesand leveres i 25 kg sekk. 
48 stk pr pall, (1200 kg) og 
Big Bag 500/1000 kg. 
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Hydraulisk kalkmørtel 
er tørrmørtel med basis i Hydraulisk kalk
NHL 3,5 og NHL 5 og tilslag fra Forsand. 

Bruksområde- rehabilitering
Hydraulisk kalk brukes til pussreparasjoner
og vedlikehold av gamle natursteinsmurer
(eldre enn år 1900).

Består av 
Tørrmørtelens sammensetning vil bli bestemt
ut fra bygningens tilstand og beskaffenhet.
Men den vil i hovedtrekk bestå av Hydraulisk
kalk, velgradert og tørket 0-6 mm. spesial-
sand. 

Egenskaper 
De tekniske egenskaper bestemmes etter at
tilstandskontroll er gjennomført og under-
lagets beskaffenhet klarlagt. De tekniske
egenskaper skal være så lik underlaget som
mulig slik at samvirke mellom nye og gamle
lag ikke skaper problemer. 

Blanding
Hydraulisk kalkmørtel trenger lang blandetid
(ca.20 min) med tvangsblander eller frittfals-
blander.
Hell ca. 80 % av tilmålt vann i blander og
tilsett sekkens innhold og bland til en
klumpfri og homogen masse. Tilsett så resten
av tilmålt vann og bland videre i min 15 min.
Da er mørtelen lett og smidig og klar til bruk.

Temperatur 
Utvendig arbeider bør utføres fra april til 
september. Kalkarbeid utover disse måneder
må bare utføres dersom fasaden dekkes til og
holdes oppvarmet til kalken oppnår 
nødvendig fasthet.

Puss
Kalkmørtelen må være tilpasset underlagets
og den eksisterende mørtelens styrke og
bindemiddel-sammensetningen. Ved opp-
bygging av flere lag må man huske ta hensyn
til at pussen bygges opp slik at det sterkeste

laget kommer innerst med avtagende styrke i
lagene utover mot overflaten.

Emballasje
Hydraulisk Kalk leveres i 25 kg sekker, 48
sekker pr. palle (1200 kg). Kan også leveres i
Big Bag 500/1000 kg sekk. Må lagres tørt.
Lagringstid, ca 1 år fra produksjonsdato.

Vernetiltak 
www.forsand-sandkompani.no
DATASIKKERHETSBLAD.

HYDRAULISK KALK
• Til rehabilitering av eldre 

kalkbygg (før år 1900), 
tilpasses bygget. 

• NHL 3,5 og NHL 5 til de fleste 
bruksområder. 

REHABILITERING TEKNISKE DATA:
Vanntilsetting: ca 5 L/25kg
Forbruk: 25 kg/12,5 L
Største kornstørrelse: 3 mm

Enebolig, Løkkeveien, Stavanger
Hydraulisk kalk, NHL 3,5
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ANDRE PRODUKTER FRA
MØRTELVERKET FORSAND

HYDROFOBERT MØRTEL 

FARGET MØRTEL 

SPRØYTEPUSS, KC BASERT 

PUMPEMØRTEL MUR. 
KC BASERT 

PUMPBETONG 

TØRRSPRØYTEMØRTEL UTLEIGE AV MØRTELSILOER

FLYTBETONG 

KLINKERFUG 

SKIFERLIM

BOLTMØRTEL 

• Vannavvisende mørtel til 
muring og pussing, 
motvirker kalkutfelling.

• Flere fargevalg tilpasset 
forskjellige typer tegl. 

• Kan også brukes til 
gjennomfarget puss. 

• Sprøytbar pussmørtel.

• Spesielt utviklet til muring av 
lettklinker med pumpe.

• Svært velegnet til sprøytepussing. 

• Pumpbar betongmørtel i 
kvalitetene B-20 og B-30. 

• Til sprøyting av tunneler, 
tak og vegger.

• Selvkomprimerende betongmørtel.
• Gode flytegenskaper. 
• Velegnet til støp av gulv 

både ute og inne.

• Til forankring av bolter.

Skiferlim er en hydrofobert leggemørtel 
for skifer og naturstein som har varierende 
tykkelse. Skiferlim kan legges i tykkelse 
fra 1-5 cm og brukes utendørs og innendørs. 

• Fugemørtel til skifer og fliser. 
• Finnes i grov 0-3,0 mm og 

Fin 0-0,5 mm. 

BADEROMSTØP B 15
Baderomstøp B 15 er en innvendig
gulvstøp for våtrom. Leveres i 25 kg, 
48 sekker -1200 kg pr pall. 
Storsekk, (Big Bag), 500 og 1000 kg.

- ALLE TYPER FERDIGMØRTEL



Hovedkontor og produksjon:
Mørtelverket Forsand, 4110 Forsand
Tlf: 51 70 06 70 Fax: 51 70 06 71
E-post: post@forsand-sandkompani.no 
www.forsand-sandkompani.no

- En sikker samarbeidspartner

Oljedirektoratet, Stavanger
Murmørtel M5 Farge: Koksgrå
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- ALLE TYPER FERDIGMØRTEL




