
For deg som skal avrette/reparere/støpe gulv

Avrettingsmasse gulv



For måling av vannmengde ved blanding 
av sparkelmasse

•  Bøtten rommer 10 liter

•  Måleskala på siden 

NOBB-nr: 56646796

Målebøtte 10 liter

Avrettingsmasse for baderom

Selvutjevnende sementbasert masse

•  Lang åpentid, egnet til å sparkle større  
 arealer

•  Gode flytegenskaper

•  For innendørs bruk

Sjikttykkelse: 3 - 40 mm 

Forbruk: Ca. 1,8 kg/m²/mm 

Brukstid: Ca. 40 minutter 

Pakning: 20 kg 

NOBB-nr: 56386733 

 

Tilbehør:  Primer, blandebøtte, visp, tannsparkel, 

ekspansjonslist, stengelist

Selvutjevnende sementbasert masse, 
spesielt tilpasset innstøping av varmekabler

•  Meget godt egnet til bygging av fall

•  Støvredusert, velegnet til å blandes inne

•  For innen- og utendørs bruk

Sjikttykkelse: 3 - 40 mm 

Forbruk: Ca. 1,8 kg/m²/mm 

Brukstid: Ca. 35 minutter 

Pakning: 20 kg 

NOBB-nr: 56331921 

 

Tilbehør:  Primer, blandebøtte, visp, tannsparkel, 

ekspansjonslist, stengelist

Hurtigherdende sementbasert masse til 
reparasjon og flekksparkling, samt  
fallbygging og finavretting

•  Synker eller sprekker ikke

•  Kan legges i sjikt opptil 20 mm

•  For innendørs bruk

Sjikttykkelse: 1 - 20 mm 

Forbruk: Ca. 1,4 kg/m²/mm 

Brukstid: Ca. 20 minutter 

Pakning: 15 kg/4 kg 

NOBB-nr: 15 kg: 25361510 - 4 kg: 55986378 

 

Tilbehør:  Primer, blandebøtte, visp, bredsparkel

Selvutjevnende, problemløser for svake 
underlag, for eksempel tregulv

•  Hurtigherdende og belegningsklar   
 etter 48 timer, selv i tykke sjikt

•  Meget fleksibel, krymper ikke

•  For innendørs bruk

Sjikttykkelse: 3 - 50 mm 

Forbruk: Ca. 1,8 kg/m²/mm 

Brukstid: Ca. 30 minutter 

Pakning: 25 kg 

NOBB-nr: 55986855 

 

Tilbehør:  Primer, blandebøtte, visp, tannsparkel, 

ekspansjonslist, stengelist, armeringsduk

Med Hybridteknologi! Egenskaper fra gips og sement.

Avrettingsmasse for svake underlag

Hånd-
sparkel

Selvutjevnende sementbasert masse

•  Meget gode flytegenskaper

•  Godt egnet til finavretting under parkett 
 NB: Minst 3 mm tykkelse

•  For innendørs bruk

Sjikttykkelse: 1 - 10 mm 

Forbruk: Ca. 1,5 kg/m²/mm 

Brukstid: Ca. 30 minutter 

Pakning: 25 kg 

NOBB-nr: 55331481 

 

Tilbehør:  Primer, blandebøtte, visp, tannsparkel, 

ekspansjonslist, stengelist

Avrettingsmasse for tynne sjikt

Avrettingsmasse for tykkere sjikt
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Håndsparkel for reparasjon og flekksparkling

Typiske arbeidsoppgaver for gulv

•  Avretting av tynne eller tykke sjikt

•  Avrette svake underlag som tregulv

•  Reparasjon av sår og ujevnheter

•  Bygge fall mot sluk

Flyt-
sparkel

Flyt-
sparkel

Flyt-
sparkel

Flyt-
sparkel
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•  Anbefalt på trebasert underlag i  
 kombinasjon med avrettingsmasse   
 HL 50

•  Stiftes fast til trebasert underlag

NOBB-nr: 53528913

Panservev - kraftig armeringsduk

•  Stengelist som brukes i f.eks. døråpninger  
 for å avgrense området før uthelling av   
 avrettingsmasse

Mål: 30 x 30 x 2000 mm 

NOBB-nr: 21259189 

•  Ekspansjonslist som monteres på    
 veggene ned mot gulvet før  
 avrettingsmassen, for mulighet   
 til ekspansjon

NOBB-nr: 22730949

Selvheftende stengelist og ekspansjonslist

Armeringsnett for avrettingsmasse

•  Avstiver og forsterker gulv- 
 konstruksjonen

•  Gir et godkjent brannskille på 5 mm   
 ved bruk av varmekabler

Mål: 80 x 120 cm, ruter 70 x 70 mm 

NOBB-nr: 42542443

•  For utlegging, flytting og glatting/  
 utjevning av avrettingsmasse

•  Tannhøyde 6 mm gir en sjiktykkelse 
 på ca 3 mm

Lengde: 30 cm/60 cm 

Tannhøyde: 3 mm/6 mm 

NOBB-nr: 30 cm: 21259155 - 60 cm: 21259163

Tannsparkel for avrettingsmasser
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Ting å tenke på ved valg av primer

•  Glatte eller sugende underlag

•  Rask tørketid

•  Ferdigblandet - rask sikker og enkel i bruk

•  Forbedrer vedheft og beskytter 
 underlaget mot fukt

•  Brukes på betong, ubehandlet tre o.l.

•  Blandes med vann i forhold til underlag

Pakning: 1 liter/5 liter 

NOBB-nr: 1 liter: 21257217 - 5 liter: 21257225

Primer for sugende underlag

•  Meget kort tørketid, enkel i bruk

•  Forbedrer vedheft og beskytter 
 underlaget mot fukt

•  Brukes på betong, ubehandlet tre o.l.

Pakning: 1 liter/5 liter 

NOBB-nr: 1 liter: 50637243 - 5 liter: 50636944

Ferdigblandet primer for sugende underlag

Ferdig-
blandet

•  Forbedrer vedheft før sparkling/  
 avretting og flislegging

•  Må brukes på flis, metall, epoksy, malte  
 og lakkerte underlag

•  Ferdigblandet, klar til bruk

Pakning: 1 liter 

NOBB-nr: 29734001

Heftprimer for tette og glatte underlag

Ferdig-
blandet



A SIKA BRAND
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