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Mapetherm AR1
Light

LETVÆGTS 1-KOMPONENTS CEMENTBASERET MØRTEL

TIL TERMISK ISOLERING 
MED OVERLEGEN LETHED  
OG FORMIDABEL YDEEVNE

Teknisk dokumentation
Fra det tekniske område i menuen 
kan du se teknisk dokumentation  
fordelt på produktlinjer og dokumenttype.

Mapetherm 
AR1 Light

1-komponents, cementbaseret 
letvægtsmørtel til limning og 
forstærkning af isolerende 

paneler og termiske 
isoleringssystemer.

LETVÆGT

STYRKE

HØJ YDEEVNE

ALSIDIGHED

HOVEDKONTOR
MAPEI A/S 
Park Allé 14
6600 Vejen
Tlf: 69607480
post@mapei.dk

KUNDESERVICE
ordre@mapei.dk
Tlf: 69607480

MAPEI-HJÆLPEN!
Teknisk support
via e-mail:
teknisk@mapei.no



 

LETVÆGT

STYRKE

Mapetherm AR1 er nu blevet Light. Takket være forskning, 
udført i MAPEIs laboratorier, kan vi nu præsentere en lim/
svummemørtel, som er blevet mere end 20 % lettere.  

TEKNISKE EGENSKABER:
Mapetherm AR1 Light er et fint, hvidt pulver med partikelstørrelser  
på op til 1 mm. Produktet består af cement, letvægts-mineralaggregater, 
gradueret sand, syntetisk harpiks og specielle tilsætningsstoffer, 
blandet efter en formular, som er udviklet i MAPEIs laboratorier. 

Når produktet blandes med vand, dannes en mørtel med følgende 
egenskaber:
•  Lav viskositet og dermed god bearbejdelighed.
• Høj mekanisk styrke – op til dobbelt så høj som 
 i letvægts-svummemørtler med EPS.  
• Høj tixotropisk konsistens: Mapetherm AR1 Light kan påføres 
 vertikale overflade uden at løbe og uden fare for, at de isolerende 
 paneler glider. 
• Muliggør påføring af tykkere lag i én arbejdsgang (op til 8-10 mm).
• Hærder uden væsentlig svind.

PÅFØRINGSTEKNIK
FORBEREDELSE AF UNDERLAGET
Underlaget skal være rent, kompakt og solidt og der må ikke være 
spor af støv, løse genstande, fedt, olie eller andre substanser, 
der kan nedsætte klæbeevnen. Vi anbefaler at udligne specielt 
ujævne områder i overfladen ved at påføre et indledende lag af 
Mapetherm AR1 Light. Gipsunderlag (puds, påført i hånden eller 
maskinelt, præfabrikerede paneler osv.) skal være fuldstændig 
tørre og fri for spor af støv, og skal behandles med Primer Eco 
før isoleringspanelerne fastgøres med Mapetherm AR1 Light.  

BRUGT SOM SVUMMEMØRTEL
Da Mapetherm AR1 Light kan påføres i tykke lag, kan det 
anvendes til at dække defekter i puds på facader i forbindelse 
med vedligehold, hvilket gør produktet ideelt til genetablering af 
planheden i underlag før påføring af et termisk isoleringssystem.  

BRUGT SOM KLÆBEMIDDEL
Fordel et lag Mapetherm AR1 Light direkte på bagsiden af 
panelerne ved brug af en tandspartel, hvis underlaget er fladt, 
eller påfør produktet i række af punkter, hvis murværket er 
ujævnt. Efter montering af panelerne skal de presses godt ned i 
underlaget for at sikre et godt hæfte, og planheden tjekkes med 
retholt. 

BRUGT SOM SVUMMEBLANDING
Når klæbemidlet er fuldstændig tørt, fordeles et jævnt lag 
af Mapetherm AR1 Light på overfladen af panelerne og et 
Mapetherm Net som er et alkaliresistent glasfibernet, forankres 
i mørtelen. Pres Mapetherm Net nettet ned i mørtelen ved hjælp 
af en glat spartel/murske. Overlap de tilstødende netstykker med 
mindst 10 cm langs med kanterne. Efter 12-24 timer påføres 
endnu et lag af Mapetherm AR1 Light svummemørtel for at 
danne en kompakt, jævn overflade, som er klar til den afsluttende 
belægning eller finish, der skal påføres så snart svummelaget er 
størknet og hærdet. 

FORBRUG
• Limning af isolerende paneler: 3,0-5,0 kg/m2 
 afhængig af limemetoden.
•  Svumning: 1,20-1,40 kg/m2 pr. mm tykkelse 
 (anbefalet tykkelse: Ca. 7-8 mm).

EMBALLAGE
Mapetherm AR1 Light er tilgængelig i 23 kg papirsække.   

Produktets specielle komposition giver en 2 til 3 gange højere 

trykstyrke, sammenlignet med lignende letvægtsprodukter med 

EPS, og sikrer en bedre bearbejdelighed – både når det påføres 

i tynde og tykke lag. Mapetherm AR1 Light er klassificeret A1 

på grund af sin reaktion på ild (klassifikationsrapport 0530/DC/

REA/13_3, udstedt af CSI Instititute).

HØJ YDEEVNE

Den lavere vægt, kombineret med den høje slagstyrke, gør 
Mapetherm AR1 Light til det ideelle produkt som et tykt og 
forstærkende svummelag på termiske isoleringssystemer og til 
reparation af forfaldne facader før påføring af maling. 

ALSIDIGHED

Produktets specielle udformning gør det muligt at påføre 
tykke lag i én arbejdsgang. Dermed kan overfladen justeres 
før beklædningen påbegyndes ved at anvende det samme 
produkt til tre forskellige arbejdsfaser (nivellering af overfladen, 
limning af paneler og forstærkning via svumning med indbygget 
Mapetherm Net trådnet). 

TEKNISKE DATA
Produktidentitet
Konsistens: pulver
Farve: hvid
Påføringsdata (ved + 23°C og 50 R.F)
Blandingsforhold (%):  29 - 31
Blandingens konsistens: pasta
Blandingens massefylde  (g/cm3): 1,30
Påføringstemperatur: fra +5°C til +40°C
Blandingens pH-værdi: 13
Brugstid: 3 timer
Åbentid: 25 minutter 
Justeringstid:  40 minutter 
Hærdetid før arbejdet kan færdiggøres: 15 døgn
Slutegenskaber
Bøjningsstyrke 
-efter 28 døgn (N/mm2): 4,0
Trykstyrke
-efter 28 døgn (N/mm2): 8,0
Brugstemperatur: fra -30°C til +90°C
Kornfordeling i produktet: % mm
 100,00 1,00
 96,70 0,80
 65,1 0,50
 41,3 0,20
 27,9 0,04

Et motiv gennem et elektronisk mikroskop, der viser en del af bikage-
luftlomme-strukturen i letvægtsaggregatet, som bidrager til at give 
Mapetherm AR1 Light sine letvægtsegenskaber.


