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KombiTherm Cement Mortel 
In de fabriek gemaakte, waterafstotende minerale droogmortel 
CS IV volgens DIN EN 998-1
Mortelgroep P III volgens DIN 18550

Samenstelling
KombiTherm Cementmortel bestaat uit geclassificeerde en gedroogde natuurlijke carbonaat- of silicaat- 
natuurzand, hydraulische bindmiddelen en additieven voor een betere verwerking, hechting en waterafstoting.

Toepassingsgebied
KombiTherm Cementmortel is geschikt voor het plintbereik en voor kelderwanden aan de buitenkant op beton en 
metselwerk met een steenvastheidsklasse >8. Bij metselwerk uit stenen met de drukvastheidsklasse ≤8 is aan te 
bevelen de KombiTherm Lichtgewicht Sokkelpleister te gebruiken. De KombiTherm Cementmortel mag ook voor 
natte ruimtes als basislaag voor zwaardere keramische tegels en ook voor vlakken met een hogere mechanische 
belastbaarheid gebruikt worden.

Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, stevig, draagkrachtig en zonder uitslaan (zweten) en filmvormende 
scheidingsmiddelen zijn. De pleistergrond moet zorgvuldig op draagkracht worden gecontroleerd. Bij kritische 
ondergrond moet een hechttrekproef worden uitgevoerd. Op beton en andere niet-zuigende ondergronden is een 
hechtbrug met KombiTherm Hecht- en grondmortel nodig.

Verwerking
KombiTherm Cementmortel kan met alle in de handel zijnde pleistermachines, doorloopmengers, of handmatig 
worden verwerkt. Bij handmatige verwerking moet de zakinhoud met ca. 7 liter schoon water worden gemengd en 
met een mixer zonder klonten in een verwerkingsgeschikte consistentie worden gemengd. Na een korte zweltijd 
nog een keer doorroeren. Niet met andere producten mengen. 
De laagdikte bij verwerking als basislaag in het binnenbereik moet min 10 mm en buiten 15 mm zijn. Bij een laagdikte 
van meer dan 20 mm moet men met meerdere lagen werken, waarbij de droogtijd van de lagen in acht moet worden 
gehouden (1 mm per dag). De laatste laag goed opruwen. 
Bij verschillende of sterk zuigende ondergronden tweelagig nat-in-nat werken of voorbehandelen met KombiTherm 
Voorspuitmortel. Na het opzetten van de mortel, deze vlak en te lood zetten met een rei en waterpas en na het 
drogen van de mortel op het juiste moment met het rabbot de muren rabbotteren, zodat ze klaarstaan voor de 
volgende afwerklaag.

Indien het afgewerkt wordt als schuurwerk met hetzelfde materiaal, moet de basislaag voldoende uitgehard zijn, 
maar nog niet volledig droog. Uiterlijk de volgende dag met hetzelfde materiaal op korreldikte overtrekken en 
na opdrogen netjes opschuren. KombiTherm Cementmortel mag pas na volledige droging (vuistregel: 1 dag per 
mm materiaaldikte) afgewerkt worden. Als eindafwerking kunnen er minerale mortels en/of sierpleister op na 
voorbehandeling van het juiste voorstrijkmiddel.

Verbruik
Korrelgrote: ca 1,4 mm / ca 20 kg/m² / ca 1 a 1,5 m²/zak 25kg/zak
Bij laagdikte van 15 mm

Opslag
Droog, tegen vochtigheid beschermd, 9 maanden

Technisch merkblad
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Afleveringsvorm
In papieren zakken à 25 kg art-nr: 07001213  48 zakken/pallet

Verwerkingstemperatuur/relatieve luchtvochtigheid
Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5 °C. Relatieve luchtvochtigheid niet 
hoger dan 80%. Bij buitentoepassing niet verwerken in de volle zon en/of bij dreiging van waterbelasting of lage 
temperaturen binnen 36 uur na applicatie. De verse mortel moet tijdens de verwerking en het totale drogingsproces 
worden beschermd tegen een te snelle onttrekking van water, vorst en regen.

Veiligheidsadviezen
KombiTherm Cementmortel bevat kalk en cement en daarom reageert alkalisch op vocht. 
Gevarencode Xi: irriterend en tast de huid aan en gevaar voor ernstige schade aan de ogen. 

Niet in bereik van kinderen en stof niet inademen. Aanraking van de huid voorkomen. Bij aanraking met de ogen 
meteen grondig spoelen met water en arts waarschuwen. Voor verwerking de daarvoor bestemde handschoenen 
gebruiken en veiligheidsbril dragen.

Reinigen gereedschap
Gereedschap na gebruik meteen met water reinigen.

Afvoer
Alleen goed geleegde zakken aanbieden voor recycling. Uitgeharde materiaalresten in puincontainer.

Gevaren
Zie geldend veiligheidsinformatieblad.

Kwaliteit
Al onze producten worden in het laboratorium voortdurend zelfstandig en extern bewaakt. Bovengenoemde 
uitvoeringen dienen als advies en baseren zich op de beste huidige kennis. De algemene geldigheid van de 
afzonderlijke adviezen moet echter als bindend worden uitgesloten omdat de toepassing en verwerkingsmethoden 
buiten onze invloed liggen en de verschillende staat van de ondergronden telkens een afstemming volgens 
vakkundige- en ambachtelijke gezichtspunten vereist. De geldende normen, certificaten en richtlijnen dienen 
steeds in acht te worden genomen. Ons vakkundig adviescentrum staat voor alle verdere technische vragen voor  
u klaar.


