
ANVENDELSESOMRÅDE
• Limer alle typer varmeisolerende plader  

(skum/formpresset polystyren, polystyrenskum, 
mineraluld, kork, træfiber etc.) direkte på puds, tegl 
eller beton på vægge og loft.

• Som puds på varmeisolerende plader med indlagt 
forstærkning af glasfibernet på indvendige og 
udvendige vægge (varmeisolerende systemer).

Eksempler på anvendelse
Som klæb og puds på varmeisolerende plader og 
varmeisolerende systemer på:
• cementpuds og puds af kalkmørtel;

• beton;

• betonblokke;

• mursten.

Egner sig ligeledes til klæbning og pudsning af 
systemer til:

• isolering indvendigt af vægge i rum over terræn;

• isolering indvendigt af bærende vægge i kældere;

• isolering indvendigt af loft;

• isolering udvendigt af ventilerede facader.

TEKNISKE EGENSKABER
Mapetherm AR1 GG er et gråt eller hvidt pulver 
sammensat af cement, udvalgt sand, polymer og 
specielle tilsætningsstoffer på op til 0,6 mm, efter en 
recept udviklet i Mapeis egne forskningslaboratorier. 
Ved blanding med vand fås en mørtel med følgende 
egenskaber:

• lav viskositet og følgelig god plasticitet;

• høj tixotropisk konsistens: Mapetherm AR1 GG 
kan påføres lodrette flader uden at løbe og uden 
risiko for at de isolerende plader løsner, selv ved 
anvendelse af store plader;

• hæfter godt til alle materialer der normalt anvendes 
i byggeindustrien;

• hærder uden svind.

ANBEFALINGER
• Mapetherm AR1 GG må ikke benyttes til klæbning 

af isoleringsplader på overflader af metal eller på 
underlag som udsættes for store bevægelser.

• Mapetherm AR1 GG må ikke anvendes 
såfremt pladerne har en glat overflade som kan 
forhindre en god vedhæftning: polyuretanskum 
eller mineralfiber med en overfladebelægning 
af kraftpapir, formpresset polystyren med 
overfladeskin etc.

En komponent 
cementmørtel til 
klæbning og pudsning af 
varmeisolerende plader 
og varmeisolerende 
systemer
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION

Konsistens: pulver

Farve: grå

MALKODE: 1993:00-4

BRUGSEGENSKABER (ved +23°C - 50% R.H.)

Blandingsforhold: 100 dele Mapetherm AR1 GG til 20-24 vægt-%  
vand (5-6 ltr)

Blandingens konsistens: tyk masse

Blandingens densitet (g/cm³): 1,40

Anvendelsestemperatur: fra +5°C til +40°C

pH: 13

Anvendelsestid efter blanding: 3 timer

Åbningstid: 20 minutter

Justeringstid: 40 minutter

Ventetid før færdiggørelse: 15 dage

HÆRDNEDE EGENSKABER

Vedhæftning i henhold til EN 12004 (N/mm²):
– efter 24 timer:
– umiddelbar vedhæftning (efter 28 dage):
– vedhæftning efter varmepåvirkning (+70°C):
– efter nedsænkning i vand:

0,8 
1,2 
0,8 
0,8

Bøjetrækstyrke
– efter 28 dage (N/mm²): 3,0

Trykstyrke
– efter 28 dage (N/mm²): 6,0

Anvendelsestemperatur: fra -30°C til +90°C

Kornkurve (gennemfald):  (%) Sigte, #mm 
100,00 1,00 
100,00 0,80 
75.8 0,50 
35.3 0,20 
26.6 0,04
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Pres isoleringspladen 
hårdt mod underlaget 
for at sikre god 
vedhæftning

Påføring af første 
pudslag med 
Mapetherm AR1 GG 



FORBRUG
–  Klæbning af  

isolerende plader:  4-6 kg/m² afhængig af 
den anvendte teknik

– Som puds:
  1,3-1,5 kg/m² per mm 

tykkelse (anbefalet 
tykkelse: min. 8 mm i 
2 lag)

EMBALLAGE
Mapetherm AR1 GG leveres i papirsække 
á 25 kg.

OPBEVARING OG HOLDBARHED
Ved tør opbevaring i uåbnet original 
emballage er holdbarheden 12 måneder. 
Produktet er i overensstemmelse med 
kravene i Annex XVII af regulativ (EC) 
1907/2006 (REACH), punkt 47.

SIKKERHEDSINSTRUKTION FOR 
FORBEREDELSE OG PÅFØRING
Mapetherm AR1 GG indeholder cement, 
som kan forårsage en irriterende, alkalisk 
reaktion, hvis produktet kommer i kontakt 
med sved eller andre kropsvæsker, samt 
allergiske reaktioner hos personer, der 
er disponeret herfor. Vi anbefaler brug af 
sikkerhedshandsker og -briller samt at 
tage de sædvanlige forhåndsregler for 
håndtering af kemiske produkter. Hvis 
produktet kommer i kontakt med øjne eller 
hud, vask øjeblikkeligt med rigeligt, rent 
vand og søg lægehjælp.
For yderligere og mere uddybende 
informationer omkring sikker brug af vores 
produkter henviser vi til seneste udgave af 
teknisk datablad for produktet.

BØR KUN ANVENDES AF FAGFOLK.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer som 
forekommer i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vor nuværende viden om og 
erfaring med vore produkter.
Al ovenstående information må derfor 
betragtes som vejledende og danne 
grundlag for vurdering.
Enhver som anvender produktet skal på 
forhånd sikre sig at produktet er egnet til 
den påtænkte brug.
Brugeren står selv som ansvarlig såfremt 
produktet bliver anvendt til andre formål 
end anbefalet eller ved fejlagtig anvendelse.

Se venligst den seneste version af det 
tekniske datablad  som er tilgængelig  
på vores hjemmeside www.mapei.dk

• Klæb ikke isoleringsplader på svage 
underlag eller på puds som smuldrer.

PÅFØRING
Forberedelse af underlaget
Underlaget skal være kompakt og solidt, 
frit for støv, løse dele, fedt, olie, lim o. lign. 
Det anbefales at udfylde dybe lunker i 
cementbaserede overflader med Nivoplan. 
Underlag af gips (puds påført maskinelt 
eller med hånd, præfabrikerede plader etc.) 
skal være fuldstændigt tørre og støvfrie 
og skal forbehandles med Primer G før 
isoleringspladerne limes med  
Mapetherm AR1 GG.

Forberedelse af blandingen 
Hæld Mapetherm AR1 GG under omrøring 
i et egnet blandekar med 20-24 vægt-%  
rent vand (5-6 liter vand per 25 kg 
sæk med produktet). Bland med et 
langsomtgående rørværk med blandespiral 
for at undgå at luft trækkes ind. Bland til 
der opnås en blank, cremet og klumpfri 
masse. Lad blandingen stå i 5 minutter og 
rør den let op igen før brug. Blandingen 
kan anvendes i ca. 3 timer.

Påføring af blandingen
Anvendt som klæb
Påfør den blandede Mapetherm AR1 GG  
direkte på hele bagsiden af 
isoleringspladerne med en 10 mm 
tandspartel hvis underlaget er plant, eller 
med en dækkeprocent på mindst 40%  
såfremt underlaget er ujævnt. Efter 
montering skal pladerne presses godt 
ind for sikring af god vedhæftning til 
underlaget. Kontroler at pladerne sidder 
plant med en retholt.

Anvendt som puds
Efter klæberen er helt tør, tidligst 24 timer 
efter pladerne er monteret afhængig  
af klimaforholdene, fordeles et jævnt  
lag Mapetherm AR1 GG på overfladen  
før Mapetherm Net, alkaliresistent 
glasfibernet, lægges ind i mørtlen. 
Glasfibernettet skal presses ned i den 
friske mørtel med en glat murske med 10 
cm. overlapning mellem banerne. Efter 
12-24 timer påføres et nyt lag Mapetherm 
AR1 GG for at få en kompakt og glat 
overflade som egner sig til påføring af 
afsluttende behandling. Slutbehandlingen 
kan først udføres når  
det pudsede lag er tørt og er hærdnet.

Rengøring
Anvendt værktøj og udstyr rengøres 
umiddelbart efter brug med vand før 
Mapetherm AR1 GG begynder at hærde. 
Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.

Armering med 
Mapetherm Net  
indlagt i frisk  
Mapetherm AR1 GG

Slutfinish af puds 
udført med bræt og 
svamp

Alle referencer for produktet er 
tilgængelig ved forespørgsel samt 
på hjemmesiderne www.mapei.dk 

og www.mapei.com



Italiensk reference. 
Enfamiliebolig med 
Mapetherm AR1 GG
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Italiensk reference. Mapetherm AR1 GG 
anvendt på enfamiliehus
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