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PRODUKTDATABLAD:  MODENA PUSSMØRTEL 25KG    2020 
 
 
 
Bruksområder 
Puss på tegl, lettklinker, betong blokker og til murarbeider. 
 
Består av 
Portlandsement, hydratkalk, velgradert tørket sand (0-3mm), og hjelpestoffer. 
 
Egenskaper 
Lettblandet, smidig, svært god heftfasthet, -en svært god pussmørtel «Murerens favoritt» 
 
Blanding 
Mørtelen blandes med kraftig drill, tvangsblander eller frittfalsblander. Mindre mengder kan røres for hånd. 3,2-3,5 
liter vann pr 25 kg sekk, gir en lett bearbeidelig konsistens. Hell mesteparten av tilmålt vann i blander/ blandekar, 
og 
bland til mørtelen er homogen, og tilsett deretter resten av vannet. Konsistensen justeres etter arbeidets art. 
 
Forbruk: 
25 kg tørrstoff utgjør ca 12,5 liter ferdig mørtel 
 
Pussarbeider rehabilitering: 
Løs puss, og felter som inneholder ”bom” fjernes. Veggflaten rengjøres for løse partikler med kost, trykkluft og 
lignende. Sugende underlag må forvannes, men fritt vann må ikke forekomme. Ujevnt underlag bør rettes av i 
forkant, slik at pusslaget får samme tykkelse. Pussflater bør skjermes for sol, regn og frost. Veggflaten skal alltid 
ettervannes for å unngå svinnriss. 
Forbruk til puss ca. 18 kg/m2 i 10mm tykkelse. 
 
Pussarbeider: 
Modena Pussmørtel brukes på underlag av tegl, lettklinker, betongblokker og lignende. 
Blank mur må alltid grunnes/ sprites 1- 3 dager før hovedpuss påføres. Grunningsmørtelen skal alltid inneholde 
mer 
bindemiddel (sement/ kalk) enn hovedpussen. Tilsett derfor 1kg- ca. en murerskje Modena Sement pr 25 kg sekk 
Modena Pussmørtel til grunning. 
Pussen påføres med stålbrett eller kastes på med murskje. 
 
Murarbeider: 
Modena Pussmørtel er velegnet også til murarbeid av tegl, lettklinker og betongblokker 
Forbruk normaltegl ca 70 kg/m2. Forbruk Lettklinker 25cm ca 50 kg/m2 
1,8 kg tørrmørtel gir 1 liter ferdig mørtel. 
 
Temperatur: 
Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under + 5 °C. og bør ikke utsettes for temperaturer under +2 °C før 
den 
oppnådd en tilstrekkelig trykkfasthet. 
 
Emballasje: 
Modena Pussmørtel leveres i 25kg sekker 48 stk pr pall 
 
Tekniske data: 
Vanntilsetning -3-3,25 l/25kg 
Forbruk - 25kg/13 liter 
Største kornstørrelse - 3,0mm 
Trykkfasthet klasse C lll - 3,5-7,5 N/mm² 
 
Holdbarhet: 

Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning. Holdbarhet 18mnd fra pakkedato 
 


