
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Våtrum med eller utan värmekablar, där snabb härdning 
önskas. VR-Støp används på underlag av betong, puts, 
trä, spånskivor och plattor. VR-Støp kan läggas flytande 
på plastfolie/membran eller med vidhäftning mot under-
laget. Gjutmassan är väl lämpad för utformning av fall i 
underlaget. 

TEKNISKA EGENSKAPER
VR-Støp är ett snabbhärdande torrbruk avsett för golv 
i våtrum. VR-Støp används i tjocklekar från 15 till 75 
mm och kan oavsett tjocklek beläggas med ett tätt 
membran efter en kort väntetid. VR-Støp läggs ut som 
ett traditionellt gjutbruk. 

APPLICERING
Förberedelse av underlaget 
Ytan rengörs tills den är fri från lösa partiklar, damm, 
fett, vatten och liknande. Svag och porös betong 
avlägsnas. Till sist dammsugs golvet noga. Plattor 
och vinylbeläggning ruggas upp och rengörs med en 
salmiaklösning.

Vidhäftning på underlaget
Fast förankring mot underlaget: Ytan kan förbehandlas 
med en häftbrygga som består av 1 del Planicrete, 1 
del vatten och 8 viktandelar VR-Støp. Appliceras med 
styv borste. Vinylbeläggning och plattor grundas med 
Mapeprim SP.
VR-Støp läggs ut “vått i vått” i häftbryggan/primern.

VR-Støp har en krympning som ligger långt under 

traditionella gjutbruk och kan därför läggas som flytande 
golv. 

VR-Støp läggs ut som vanlig pågjutning i tjocklekar på 
minst 4 cm på plastfolie eller membran.
Vid läggning på icke bärande underlag, isolering och 
liknande ska VR-Støp armeras som vanlig pågjutning.

FÖRBEREDELSE AV PRODUKTEN 
Blandning 
Mindre mängder kan blandas med borr och visp. Vid 
större arbeten används vanlig cementblandare. Använd 
endast rent vatten vid blandning. VR-Støp strös i ca 
2,1–2,5 liter rent vatten per 25 kg säck och blandas med 
borr och visp under kraftig omrörning tills alla klumpar 
är borta.

Applicering av produkten
VR-Støp fördelas på underlaget, komprimeras ordentligt 
och bearbetas med hjälp av ribbor och spackel. 
Putsning och glättning kan utföras då massan har 
satt sig. Under de första tolv timmarna ska den färska 
gjutmassan skyddas med plastfolie mot för snabb 
uttorkning.
Massan ska inte blandas upp med vatten.

Torktid
VR-Støp kan beläggas med ett tätt membran efter 24 
timmar. Restfuktigheten efter 24 timmar är mindre än 
2%.
Vid utläggning ska temperaturen vara minst +5 °C på 
golvet och får inte understiga +2 °C de första dagarna
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Fuktbeständig, 
snabbtorkande 
gjutmassa med mycket 
låg krympning för 
gjutning i våtrum
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NOTERA
De tekniska rekommendationer och detaljer 
som framgår av denna produktbeskrivning 
representerar vår nuvarande kunskap och 
erfarenhet om produkterna.
All ovanstående information ska också 
betraktas som vägledande och föremål 
för utvärdering. Var och en som använder 
produkten måste på förhand försäkra sig 
om att produkten är lämplig för avsedd 
användning. Användaren bär själv ansvaret 
om produkten används för andra ändamål än 
de rekommenderade eller på felaktigt sätt.

Se senaste uppdaterade version av det 
tekniska databladet som finns tillgängligt 
på vår webbplats www.mapei.se

Alla referenser för produkten 
är tillgängliga vid förfrågan 

och på www.mapei.se 
eller www.mapei.com
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Värmekablar
Värmekablar ska alltid läggas av en behörig 
installatör.

RENGÖRING
Verktyg kan rengöras med vatten direkt efter 
användning. Om produkten hinner härda 
före rengöring måste materialet avlägsnas 
mekaniskt.

ÅTGÅNG
Ca 2,1 kg/m²/mm tjocklek.

FÖRPACKNING
VR-Støp levereras i 25 kg säckar.

LAGRING
VR-Støp håller i minst tolv månader om 
produkten förvaras torrt och i oöppnad origi-
nalförpackning.

VR-Støp uppfyller kraven i bilaga XVII i rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), del 
47.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR 
FÖRBEREDNING OCH ANVÄNDNING
VR-Støp innehåller cement som i kontakt 
med svett eller andra kroppsvätskor 
orsakar en irriterande alkalisk reaktion 
och allergiska utslag på personer som är 
känsliga för produkter av detta slag. Använd 
skyddshandskar och skyddsglasögon.
För hälso-, miljö- och säkerhetsinformation, 
se separat säkerhetsdatablad på 
www.mapei.se

TEKNISKA DATA (typiska värden)

DATA FÖR APPLICERING (vid +23 °C och 40 % R.F.)

Rekommenderad skikttjocklek: 15-75 mm

Blandningsförhållande: 2,1–2,5 liter vatten per 25 kg säck bruk

Blandningens konsistens: tixotropisk

Blandningens densitet: 2,1 kg/l

Härdat till lätt gångtrafik: ca. 4 timmar

Plattsättning: 6 timmar efter läggning

Golvläggning/tätt membran: efter 1 – 3 dygn

Tryckhållfasthet:
- 1 dygn
- 28 dygn

12-15 N/mm2

25-30 N/mm2

Krympning:
-28 dygn 0,02-0,03 % N/mm2

Värmekonduktivitet: 1,10 W/mK

Åtgång: Ca. 2,1 kg/m²/mm tjocklek
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