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PRODUKTDATABLAD

SEZ Plus
Sementbasert, hurtigherdende støpemørtel for avretting og reparasjoner.  
Sjikttykkelser: 12 - 100 mm

PRODUKTBESKRIVELSE
Sementbasert, hurtigherdende støpemørtel for av-
retting og reparasjoner, sjikttykkelser 12 - 100 mm.  
Tåler høyere belastninger, og kan benyttes som både 
flytende og forankrede sjikt. 
For innvendig anvendelse. 
 

BRUKSOMRÅDER
Tåler høyere belastninger, og kan benyttes til både 
flytende og forankrete sjikt. Til innvendig anvendelse.

PRODUKTEGENSKAPER
Tørker og herder raskt▪
Høye fasthetsverdier▪
Spenningsfattig / lavt svinn▪
Tåler temperaturbelastning fra varmekabler / 
gulvvarme-system

▪

Kan legges som flytende sjikt i tykkelser:  > 35mm▪

GODKJENNELSER / STANDARDER
EN 13813: CT-C40-F6
EC 1 Plus R: meget lav emisjon, regulert
M1 emisjonsklasse

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Sementbasert

Forpakning 25 kg

Holdbarhet 6 måneder (i lukket emballasje). Åpnet emballasje må lukkes / forsegles 
umiddelbart,  og materialet må anvendes så raskt som mulig.

Lagringsforhold SEZ Plus lagres tørt og kjølig.

Bulk densitet 1,75 kg/liter (pulver-densitet)

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk ca. 1,8 kg/m²/mm

Lag tykkelse 12 - 100 mm

Overflatetemperatur Både  underlag og avrettingsmasse:  Ikke under: +5˚C,  optimale forhold 
mellom +15˚C  -  +20˚C

Brukstid ca. 30 minutter

Ventetid / Topplag Gangbar etter ca. 3 timer
Beleggbar etter ca. 24 timer < 50 mm  
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PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring 
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne 
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet 
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre 
sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING
UNDERLAGETS BESKAFFENHET

SEZ Plus er egnet for innvendige underbygninger
bestående av: 
 

Betong og avrettingsmasser▪
PE-folie (fuktsperre) på faste underlag▪
Fyllmasse (f. eks. løs lettklinker) eller tilsvarende 
over faste underlag.

▪

Isolasjon (EPS eller tilsvarende) dekket med aldrings-
bestandig PE-folie (polyetylen)

▪

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

KRAV TIL UNDERLAG 
Faste underlag (f.eks. betong):

Grundig rengjøring, samt være fritt for olje, fett og 
lignende.

▪

Underlaget må være fast og tørt  (maks. 95% RH)▪
Svekkede overflate-sjikt må fjernes mekanisk.▪

  
For flytende sjikt over tre-basert underlag 
(f. eks. sponplate-gulv)

Grundig rengjøring.▪
Underlaget må være stabilt, fast og tørt.▪
Legg ut 2 lag aldrings-bestandig PE-folie i kryssende 
retning. 
 

▪

For flytende sjikt over isolasjonslag 
(f. eks. løs lettklinker,  EPS  (polystyren) etc.):

Stabiliser evt. løs lettklinker / fyllmasse med tynn 
slurry basert på SEZ Plus slik at underbygningen blir 
gangbar.

▪

Legg ut 2 lag aldrings-bestandig PE-folie i kryssende 
retning 

▪

 
For flytende sjikt over fuktbarriere (f. eks. PE-folie ):

Påse at alle skjøter er tettet før utlegging.▪

BLANDING

25 kg (sekk)  SEZ Plus blandes med  1,8 liter kaldt vann

PÅFØRING

SEZ Plus er egnet for / som:
Reparasjon, utfylling og utjevning/avretting i tykkere 
sjikt på faste underlag. 

▪

Etterbelegning med alle typer gulvbelegg (av 
tre, plast, linoleum, keramisk flis etc.)  Overflaten vil 

▪

kunne ha behov for ekstra fin-avretting ved bruk av 
annen tynnsjikts avrettingsmasse for å oppnå opti-
malt resultat.
For flytende sjikt over PE-folie (polyetylen), fukt-▪

    barriere eller løs lettklinker må sjikttykkelse være
    minimum: 35 mm

For flytende sjikt over isolasjon (f.eks. EPS - poly-▪
    styren, styrofoam eller tilsvarende) må sjikttykkelse
    være minimum: 45 mm

Bruk i privatboliger, kontorer, sykehus-bygg, skoler 
osv.

▪

  
PRIMING
  
Sjikttykkelser: 12-20 mm: 
 
Benytt primer: Casco® Floor Expert VD  for: 
 

Reduksjon av absorpsjon:  Benytt blandingsforhold 
1:5   -  VD: vann   (f. eks. på betonggulv)

▪

Økning av vedheft:  Benytt blandingsforhold: 
1:3 - VD: vann (f. eks. på avrettet overflate /

▪

    avrettingsmasse) 
 
Fordel primer jevnt over flate ved bruk av malerull, 
pensel e.l.   Unngå ansamling av dammer. 
 
Sjikttykkelser:  > 20 mm: 
 
Framstill egen heft-slurry på følgende måte:   
 

Bland 5 kg SEZ Plus med 0,5 liter vann + 0,1 liter VD. ▪
Bland inntil klumpefri, ensartet konsistens. 
 

▪

Påfør resulterende heft-slurry  som overflate-
slemming over flaten. Benytt egnet slemme-kost.
Legg ut støpemørtel-sjikt  SEZ Plus over fuktig over-
flate-slemming.
 
 
ANBEFALT ARBEIDSMETODE 
 

Forbered undergulv iht. ovenstående instruksjoner 
før utlegging av støpemørtel. 

▪

Tilsett SEZ Plus pulver i  kaldt,rent vann og bland inn-
til ensartet masse (mørtelblander, tvangsblander

▪

    eller kraftig, håndholdt mørteldrill m/ blandevisp
    anbefales).

Fordel massen jevnt over undergulvet i mininmum 
sjikttykkelse 12 mm.  For flytende-sjikt er minmum 
tykkelse: 35 mm.

▪

Kompakter SEZ Plus-massen, og glatt overflaten ▪
Tett ikke igjen dilatasjons-/ bevegelsesfuger for å 
unngå oppsprekking.

▪

Beskytt herdende SEZ Plus-sjikt mot høy temperatur, 
direkte sollys og trekk.

▪

Dersom overflaten ikke skal belegges innen 3 døgn, 
sørg for herdetiltak ved tildekking med folie.  
Folie fjernes 24 timer før belegning påbegynnes.

▪

Gulvvarme /varmekabler må være avslått i minst ett 
døgn før utlegging.  Gulvvarme kan settes på 
ca. 1 uke etter utstøping med gradvis varmeøkning.

▪

Rengjør verktøy med vann.▪
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LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene 
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt 
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i 
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, 
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre 
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar 
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det 
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider: 
www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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