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Dakdekkersmortel met vezels K 09 F 
 
Met vezels versterkte mortel voor het plaatsen 
van nok-, hoekkeper- en gootpannen. 
Afdichtmortel voor dakpannen of dakstenen. 
Zeer duurzaam. Vorstbestendig. NM II. 
 
Technische informatie 
Mortelklasse volgens EN 998-2: M 2,5 
Mortelgroep volgens DIN V 
18580: 
Drukbestendigheit: 

 
NM II 
> 2,5 N/mm² 

Granulering: 0 – 1,2mm 
Verwerkingstemperatuur: > + 5°C en < + 30°C, 

neem de verwerkingsinstructies in 
acht 

Aanmaakwater: ca. 4 l per 25 kg 
Opbrengst: 
Verbruik: 

ca. 16 l  per 25 kg 
ca. 15 – 20 kg per str. meter bij 
nokvorsten 

Opslag: droog en vakkundig 
Geleverde vorm: zak à 25 kg 
Kleuren: grijs, bruin, rood, zwart 
 
Eigenschappen: 
• goed hechtvermogen 
• hoge elasticiteit en soepele verwerking 
• niet opbranden bij absorberende pannen 
• na harding weer- en vorstbestendig 
• dampopen 
 
Toepassing: 
• voor het plaatsen van nok-, hoekkeper- en gootpannen 
• als afdichtmortel voor dakpannen of dakstenen Kwaliteit en 
 veiligheid: 
• mortelklasse M2,5 volgens EN 998-2 
• mortelgroep NM II volgens DIN V 18580 
• bindmiddel vlgs. EN 197 en EN 459 
• toeslagstoffen vlgs. EN 13139 
• versterkt met alkalibestendige vezels 
• kwaliteit gecontroleerd 
• chromaatarm volgens TRGS 613 
 
Verwerking: 
Maak K 09 F aan met ca. 4 liter water zodat het gereed is voor 
verwerking. Voeg evt. extra water toe totdat de mortel een troffelklare 
consistentie bereikt. De vezelmortel wordt zacht plastisch verwerkt. 
Verwerk de aangemaakte mortel binnen ca. 2 uur. De verse mortel en 
de zojuist glad gemaakte voeg moeten worden beschermd tegen te 
snel uitdrogen en ongunstige weersinvloeden zoals zeer hoge en lage 
temperaturen, vorst, tocht, direct zonlicht en slagregens (bv. door 
afdekking met folie). Voer geen mortel-werkzaamheden uit bij lucht- 
en materiaaltemperaturen onder +5 °C. 
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Opbrengst: 
25 kg droge mortel levert, indien correct aangemaakt, ca. 16 liter natte 
mortel op. 
 
Verbruik: 
Ca. 15 - 20 kg droge mortel voor het plaatsen van 1 meter nokvorsten 
zonder holle ruimte (richtwaarde, want afhankelijk van de soort 
pannen en plaatsing). 
 
Opslag: 
Droog en vakkundig 
 
Geleverde vorm: 
25kg zakken 
 
Kleuren: 
Grijs, rood, bruin, zwart 
 
Opmerking: 
Dit product bevat cement en reageert alkalisch met vocht/water. 
Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water 
afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen. 
 
De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring. 
Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend 
geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de 
verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze 
algemene handelsvoorwaarden. 
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Verdere informatie:  
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück 
Tel. +49 541/601-01,  Fax + 49 541/601-853   
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de 
 


