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1.  Introduktion

KBS MORTAR™ är ett speciellt brandätningsbruk som enkelt tillåter
ny håltagning för kompletterande installationer i efterhand. I motsats
mot många andra brandtätningsbruk krymper inte KBS MORTAR™
vid torkning utan den normal krympeffekten är överkompenserad av
en svällande effekt av ca 3 % vilket förhindrar krymp och
vidhäftningssprickor. KBS MORTAR™ installationer lämpar sig t.ex
för genomföringar där många kablar passerar slumpmässigt.
Isolertjockleken på tätningen är 100 - 200 mm beroende på önskat
brandskydd.

2 Rekommenderad utrustning

- KBS MORTAR™
- Vatten
- Blandare och pumputrustning (vid tillgång)
- Formsättningsmaterial: träskivor eller hård form skiva (XPS)
- Väggkrokar
- Mason´s murslev eller liknande.
- Mixer och borrmaskin
- Hinkar
- Penslar

3. Förberedelser för arbetet

3.1 Mängdkalkyl

Beräkna först nödvändig mängd av KBS MORTAR™
som behövs för att brandtäta öppningsstorleken enligt följande tabell
på förhållandet vatten/torrbruk för olika typer av appliceringar.

3.2 Ytpreparering

Kablar, stegar m.m i genomföringen skall vara fri från olja och damm.
Omfattande rengörning är dock inte nödvändigt.
Avlägsna olja och fett med en torr trasa (ej lösningsmedel). Använd
en kvast eller dammsugare för att avlägsna stora lager av damm
räcker. Alla omgivande murverk som kommer i kontakt med KBS
MORTAR™ måste vara rena från löst damm, smuts eller olja och
skall vätas före appliceringen av brandtätningsbruket.

3.3 Brukspreparering

Förbered en blandning med nödvändig kvantitet vatten (se 3.1)
antingen förhand eller genom att använda en mixer (t.ex en färgmixer
eller en blandarpump för typ bruksapplicering (t.ex Putzmeister
Sprayboy eller liknade)

 4. Brandtätningsbeskrivning med KBS MORTAR™

4.1 Vägginstallation

En av sidorna måste stängas med träskiva eller hård formskiva (t.ex
XPS) som hålls på plats med träregel.
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Häll ungefär halva mängden vatten i blandningsbehållaren och
påbörja blandningen. Tillsätt resterande vatten långsamt.

Handverktyg
(små hål)

Pump
(väggar / golv)

Hälla
(golv)

25 kg torrbruk 16 liter vatten 17 liter vatten 18 liter vatten

Ca. utbyte 35-36 L 36 L 36 L

1 kg torrbruk 0.65 liter vatten 0.70 liter vatten 0.72 liter vatten

Ca. utbyte 1.4 - 1.5 L 1.5 L 1.5 L

Vätning av omgivande ytor (se 3.2)

Blandarpump fylls med vatten (se 3.1)

Formsättning med skivmaterial
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4.1 Vägginstallation (forts.)

Vid användning med korrekt konsistens av KBS MORTAR™ (se 3.1)
kommer den inte rinna eller sagga vilket möjliggör en enkel
uppbyggnad av brandtätningen.

A. Vid handapplicering använd murslev

B. Vid pumpapplicering använd en slang med ett
     munstycke på Ø 20 mm.

Där ingen kompletterande formsättning krävs på framsidan (t.ex i
mindre öppningar) kan brandtätningsbruket jämnas ut med en
murslev efter en torktid på ca. 1 H

Om hålrum uppstått på bruksytan efter att formsättningen avlägsnats
kan dessa enkelt utjämnas i efterhand med mer brandtätningsbruk.
Härdningstiden är beroende av rumstemperatur, luftfuktighet och
mängden blandningvatten som användes vid prepareringen.
Rekommendationen är att ta bort formsättningen tidigast efter 24 H.

4.2 Bjälklagsinstallation

Vid brandtätning av bjälklag behöver endast undersidan formsättas.
Avänd samma material som vid vägginstallation (se 4.1).

Täta kvarvarande glipor i formsättningen med KBS MORTAR™
med en lite tjockare konsistens än i rekommendation (3.1) enbart
genom att använda mindre vatten. Applicera denna tjockare blandning
med murslev över alla kvarvarande hålrum och glipor och tillåt detta
att härda minst 1 H.

Applicera KBS MORTAR™ från ovansidan antingen genom:

A. Hälla (se konsistens 3.1)
B. För hand med murslev (se konsisten 3.1)
C. Pumpapplicering genom en slang med ett    
    munstycke på Ø 20 mm och jämna sedan ut         
    med murslev eller borste.

Tillåt en härdning och torkning på ca en vecka (eventuellt längra vid
väldigt stora hål) innan formsättningen avlägsnas. Om man inte kan
undgå att gå på brandtätningen i efterhand så använd lämpligt
trampskydd t.ex stålraster.
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Utjämning efter ca. 1H med murslev


