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Sika® Minipack Snelmortel 
Snelle, gebruiksklare bevestigingsmortel 

Product 
Omschrijving 

 
Sika Minipack Snelmortel is een monocomponente, gebruiksklare mortel bestaande 
uit een mengsel van uitgekozen agregaten.  
Sika Minipack Snelmortel ontwikkelt snel weerstanden op zeer korte termijn. 

Toepassingen Sika Minipack Snelmortel is een gebruiksklare mortel die speciaal ontworpen werd 
voor alle toepassingen waar een bevestiging vereist is: 
■ bevestiging van metalen steunplaten, 
■ verankeringen, vast te zetten expansiebouten, haken, leidingen …, 
■ versterkte vastzettingen van deur- of vensterlijsten, 
■ verankeringen van rails. 

Voordelen ■ Bevestiging in enkele minuten. 
■ Handige verpakkingen voor kleine toepassingen. 
■ Zeer goede gedraging in aanwezigheid van vocht. 
■ Overschilderbaar na uitharding. 
■ Goede hechting op metaal, beton, steen en bakstenen. 

Eigenschappen 
Kleur 

 
Cementgrijs. 

Opslag Opslaan in de oorspronkelijke hermetisch gesloten verpakking in een droge plaats.

Bewaring 12 maand 

Verpakking Karton van 5 x 5 kg 

Algemene kenmerken 
Densiteit 2,0 kg/L 

Weerstanden na 15 min. na 1 u na 3 u  na 24 u na 28 dagen 
1 N/mm² 4 N/mm² 8 N/mm² 11 N/mm² 38 N/mm²  
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Nota op de uitvoering 
Algemene opmerkingen 
Verbruik 2 kg/m²/ mm dikte 

Voorbereiding van de 
ondergrond 

De ondergrond ontdoen van alle niet hechtende delen tot men een coherente 
oppervlakte bekomt. Het is aangewezen de te behandelen zones af te borstelen. 
Stof verwijderen en tot verzadiging de ondergrond bevochtigen, en wachten tot de 
oppervlakte niet meer druipend is. 

Voorbereiding van het 
product 

De droge mortel mengen tot men een plastisch of half plastisch mengsel bekomt. 
Slechts de hoeveelheid nemen die men wenst aan te brengen. Het aanbrengen 
moet gebeuren binnen de 1 à 3 minuten volgend op het mengen. Hierna, verhindert 
de binding elke correcte uitvoering. 

Uitvoering 
Verwerking Opvullen en aandrukken van de gewenste hoeveelheid met truweel. 

Toezien dat de mortel goed aangedrukt wordt rondom de zones die direct in contact 
komen met het metaal. 
Bij grote opvullingen kan het product aangevuld worden met grint van 4 tot 8mm 
diameter à rato van 1/0,25 tot 1/0,5 grint in gewicht. In dit geval wordt de uitharding 
verlengd met ongeveer 10 minuten. 

Aanbeveling Het product wordt niet aanbevolen voor werken waarbij waterlekken dienen gedicht 
te worden. 

Opmerkingen Niet aanbrengen onder de +5°C. 

Voorzorgen bij het gebruik 
Veiligheidsvoorschriften Het dragen van een antistofmasker, beschermende bril en handschoenen tijdens 

het mengen is aanbevolen. 
Er dient een goede ventilatie aanwezig te zijn tijdens de werken. 
Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met zuiver water en een dokter 
raadplegen. 

Ecologie Het verse product niet in de riolering lozen. 
Het uitgehard product moet verwijderd worden in een erkend centrum. 

Herinnering Niet opslaan in vochtige plaatsen. 
Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

Wettelijke 
informatie 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige 
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld 
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van 
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden 
ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke 
aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de 
verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in 
geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een 
uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen 
te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale 
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan 
worden op verzoek verstrekt. 
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