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Mapetherm AR1
Light

EN-KOMPONENT SEMENTBASERT LETTVEKTSMØRTEL

FOR TERMISK ISOLASJON 
MED OVERLEGEN LETTHET OG 

FORMIDABLE EGENSKAPER

TEKNISK DOKUMENTASJON
Fra det tekniske området i menyen kan du 
se teknisk dokumentasjon fordelt på produktlinjer 
og dokumenttype.

Mapetherm 
AR1 Light

En-komponent 
sementbasert lettvektsmørtel 

for liming og forsterking 
av isolasjonspaneler og  

termiske isolasjonssystemer

LETTVEKT

STYRKE

HØY YTELSE

ALLSIDIG

MAPEI AS 
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tel.: +47 62 97 20 00
Fax.: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.no



LETTVEKT

STYRKE

Mapetherm AR1 har blitt lettere. Med bakgrunn i arbeid utført 
i Mapeis forsknings og utviklings laboratorier kan vi presentere 
et lim/pussmørtel med en vektreduksjon på over 20 %.

TEKNISKE EGENSKAPER:
Mapetherm AR1 Light er et fint, hvitt pulver med partikler i størrelse 
opp til 1mm laget av sement, lette mineralske tilslag, gradert sand, 
syntetisk harpiks og andre spesialtilpassede tilsetningsstoffer utviklet 
i Mapeis forsknings og utviklings laboratorier. 

Blandet med vann dannes en mørtel med følgende egenskaper:
• Lav viskositet og dermed god bearbeidelighet;
• Høy mekanisk styrke, opp til to ganger så høy som lettvekts 
 pussmørtler med EPS;
• Høy tiksotropisk konsistens; Mapetherm AR1 Light kan
 påføres  på vertikale flater uten å renne og uten risiko for at 
 isolasjonsplatene siger.
• Muliggjør påføring i tykke lag i en omgang (opp til 8-10 mm).
• Herder uten vesentlig svinn.

PÅFØRINGSTEKNIKK
KLARGJØRING AV UNDERLAGET
Underlaget må være rent, kompakt, sterkt og uten spor av støv, 
løst materiale, fett, olje eller annet materiale som kan redusere 
heften. Det anbefales at spesielt ujevne områder i underlag 
jevnes ut med Mapetherm AR1 Light. Gips underlag (puss 
påført for hånd eller maskinelt, prefabrikkerte plater osv.) må 
være helt tørt og fritt for spor av støv og skal forbehandles med 
Primer G før liming av isolasjonsplater med Mapetherm AR1 
Light.

BRUKT SOM REPARASJONS-PUSS
Mapetherm AR1 Light  kan påføres i tykke lag i et sjikt og kan 
brukes som vedlikehold og reparasjonsmørtel på fasader før 
montering av termiske isolasjons-systemer. 

BRUKT SOM LIM
Påfør et jevnt lag med Mapetherm AR1 Light  direkte på 
baksiden av isolasjonsplaten med en tannsparkel dersom 
underlaget er flatt eller som en serie punkter dersom muren 
er ujevn. Trykk isolasjonsplatene inn mot underlaget for å sikre 
god heft til og sørg for at platene ligger flatt med en rettholt. 

BRUKT SOM PUSS
Når limet er helt tørt, påføres et jevnt lag med Mapetherm AR1 
Light på isolasjonsplaten og Mapetherm Net, alkalieresistent 
nett, forankres i den våte massen med en flat sparkel. Nettet 
må ha en overlapp på minimum 10 cm i alle skjøter. Etter 12-
24 timer, påføres et nytt lag med Mapetherm AR1 Light for å 
oppnå et helhetlig og jevnt overflate egnet for sluttbehandling. 
Sluttbehandling må ikke påføres før pusslaget er tilstrekkelig 
herdet. 

FORBRUK
• Liming av isolasjonsplater: 3,0-5,0 kg/m2 i henhold til 
 limeteknikken som benyttes
• Puss: 1,20 – 1,40 kg/m2 per mm tykkelse 
 (anbefalt tykkelse ca. 7-8 mm)

EMBALLASJE
Mapetherm AR1 Light er tilgjengelig i 23 kg papirsekker.

På grunn av produktets spesielle sammensetting oppnås det en 2 til 

3 ganger høyere trykkstyrke sammenlignet med lignende produkter 

med EPS og er lettere å arbeide med under påføring i både tykke 

og tynne lag.  Mapetherm AR1 Light er A1 klassifisert for sine 

egenskaper ved brann (Klassifisering rapport 0530\DC\REA\13_3 

utstedt av CSI instituttet).

HØY YTELSE

Produktets lave tetthet kombinert med høy slagfasthet gjør 
Mapetherm AR1 Light til det perfekte produktet for tykke 
og armerte pusslag på termiske isolasjonssystemer og for å 
reparerte skadde fasader før maling.

ALLSIDIGHET

Produktets spesial designede sammensetning gjør det mulig å 
påføre et tykt lag i en omgang. Denne sammensettingen gjør 
også at produktet kan benyttes som nivellering av underlaget, 
liming og som armert puss med Mapetherm nett. 

TEKNISKEDATA (typiske verdier)
Produktidentitet
Konsistens: pulver
Farge: hvit
Påføringsdata (ved + 23°C og 50 % R.F)
Blandingsforhold (%):  29 - 31
Blandingens konsistens: pasta
Blandingens densitet (g/cm3): 1,30
Påføringstemperatur: fra +5°C til +40°C
Blandingens pH: 13
Brukstid: 3 timer
Åpentid: 25 min.
Justeringstid:  40 min.
Ventetid før avsluttende behandling: 15 dager
Sluttegenskaper
Bøyestrekkfasthet
-etter 28 dager (N/mm2): 4,0
Trykkfasthet
-etter 28 dager (N/mm2): 8,0
Brukstemperatur: fra -30°C til +90°C
Korngradering i produktet: % mm
 100,00 1,00
 96,70 0,80
 65,1 0,50
 41,3 0,20
 27,9 0,04

Bilde tatt ved hjelp av et elektronmikroskop viser tverrsnittet av den 
bikake-formede luftlommestrukturen i lettvektstilslaget som bidrar til 
å gi Mapetherm AR1 Light sine lettvektsegenskaper.


