
Tørrbetong og mørtel

NYHET!
Adda tørrbetong 

og mørtel i praktisk 
plastsekk!

•• regntett •• kan lagres ute •• 2 års holdbarhet



ADDA B20 - TØRRBETONG

ADDA B30 - TØRRBETONG

Inne/ute. Mindre støpe- og murearbei-
der f.eks.: muring av betongblokk, kant-
stein, lettblokk og naturstein. Til støping 
av gulv, f.eks. som jordfuktig mørtel lagt 
ut på lirer. For kortere herdetid på gulv; 
benytt ADDA KVIKKSTØP eller ADDA 
FLYTSTØP.Emballasje: 25 kg plastsekk. 

Vannmengde: Ca. 2,2 til 2,8 liter pr. 25 kg sekk.
Forbruk pr. m2: Ca. 20 kg pr. cm pr. m²:1 sekk gir ca. 13 liter 

ferdig blandet masse.
Brukstid: Ca. 1 - 2 timer*. Masse som har begynt å herde

må kastes, og ikke tilsettes mer vann.
Gangbar etter: Ca. 5 timer*. 

ADDA B20 er en støpemasse/tørr-
betong med god bearbeidelighet som 
benyttes til mindre støpe- og mure-
arbeider ute og inne. Den gir en glatt 
overflate, og kan derfor brukes på 
synlige betongoverflater. 

2 år fra produksjonsdato ved 
tørr lagring i uåpnet emballasje. 
Emballasjen er regntett. 

Holdbarhet:

Inne/ute. Mindre støpe- og murer- 
arbeider. Flytende armert gulvstøp, 
støp av såle for grunnmur, forstøtnings-
mur, garasjegulv etc.

ADDA B30 er en støpemasse/tørr-
betong med god bearbeidelighet som 
benyttes til mindre støpe- og mure-
arbeider der det er behov for større 
styrke og smidighet i støpen enn ved 
bruk av ADDA B20.

2 år fra produksjonsdato ved  
tørr lagring i uåpnet emballasje. 
Emballasjen er regntett. 

Emballasje: 25 kg plastsekk. 
Vannmengde: Ca. 2,2 til 2,8 liter pr. 25 kg sekk.
Forbruk pr. m2: Ca. 20 kg pr. cm pr. m²:1 sekk gir ca. 13 liter 

ferdig blandet masse.
Brukstid: Ca. 1 - 2 timer*. Masse som har begynt å herde 

må kastes, og ikke tilsettes mer vann.
Gangbar etter: Ca. 5 timer*.

*NB! alle 
oppgitte tider

veiledende, og f
setter en temper
+20 °C i luft/und

materiale, og
luftfuktighe

på 40 %. 

Bruksområde:

Bruksområde:

Holdbarhet:



ADDA KC 50/50 - KALKMØRTEL

ADDA M5 - PUSS / MURMØRTEL

Inne/ute. Muring av tegl, betongblokk, 
lettklinker blokk og naturstein. Kan 
også brukes som grovpuss og finpuss.

ADDA M5 er en tørrmørtel som kan 
benyttes til de fleste mur og puss 
arbeider. 

2 år fra produksjonsdato ved 
tørr lagring i uåpnet emballasje. 
Emballasjen er regntett. 

Holdbarhet:

Bruksområde:

Emballasje: 25 kg plastsekk.
Vannmengde: Ca. 3,5 - 4,0 ltr. pr. 25 kg sekk.
Forbruk pr. m²: Ca. 20 kg pr. cm pr. m²:

1 sekk gir ca. 13 liter ferdig blandet masse.
Brukstid: Ca. 1 - 2 timer*. Masse som har begynt å herde

må ikke tilsettes mer vann.
Tørketid: Unngå for hurtig uttørking, da mørtelen kan 

“brenne av”, noe som fører til at den ikke herder.

ADDA KC 50/50 er en smidig puss/
murmørtel med bindemiddel som 
består av 50 % hydratkalk og 50 % 
sement i tillegg til gradert sand.  Den 
egner seg meget godt som rehabili-
teringsmørtel til eldre murverk av tegl 
og som innvendig puss i to sjikt på 
lettklinkerblokker. Bruk ADDA M5 puss/
murmørtel der det stilles større krav til 
styrke i bærende konstruksjoner.

Holdbarhet:

Bruksområde:

Emballasje: 25 kg plastsekk.
Vannmengde: Ca. 3,5 til 4,0 liter vann pr. 25 kg sekk.
Forbruk pr. m²: Puss: 10 mm tykkelse: ca. 20 kg m². 

Tegl: ca. 80 kg pr. m² mur. 
Lettklinkerblokker: ca. 25 kg pr. m² mur. 
1 sekk gir ca. 13 liter ferdig blandet masse.

Brukstid: Ca. 6 timer*. Masse som har begynt å herde 
må ikke tilsettes mer vann.

Tørketid: Ca. 24 timer*.

2 år fra produksjonsdato ved  
tørr lagring i uåpnet emballasje. 
Emballasjen er regntett.

Inne/ute. Til muring av tegl, naturstein 
og lettklinkerblokker, rehabilitering av 
eldre murverk osv. Brukes både til 
bærende og ikke bærende murverk 
ref. NS 3420 kapittel N1.
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Adda Byggkjemi AS utvikler og produserer 
et bredt utvalg av produkter og materiale 
til legging av fliser og naturstein, samt 
tilsetningstoffer til betongindustrien. 
Høy teknisk kompetanse kombinert med 
høy produktkvalitet har gjort oss til en 
markedsleder.

Vår ekspertise er i en klasse for seg. 
Over 40 år med innovasjon, forskning, 
testing og fremstilling har gjort oss i 
stand til å tilby brukervennlige produkter 
av høy kvalitet som er tilpasset norske 
forhold og klima. Ved vår fabrikk i 
Drammen har vi et eget laboratorium 
som kontinuerlig jobber med kvalitets-
kontroll og produktutvikling.

Adda byggkjemi AS 
Gråterudveien 26 • 3036 Drammen

Tlf: 32 26 09 99 • Faks: 32 26 09 98
www.adda.no

Adda – 
en drøm å 
jobbe med!
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