
REPARASJON OG 
REHABILITERING 
AV MUR OG 
BETONG



• Påstøp og forskaling. 
• Enkle fundamenter.
• Grunnmur, innkjørsel, garasjegulv.

Støpemørtelen gir en fin, glatt overflate 
og kan brukes der betongens overflate 
skal være synlig.

•  Forbruk: 1 sekk gir ca. 12 l mørtel
•  Brukstid: 30-60 minutter
•  Sjikttykkelse: 20-80 mm  
 (som åpne sjikt)

•  Forbruk: 2 sekker gir ca. 12 l mørtel
•  Brukstid: 30-45 minutter
•  Sjikttykkelse: 20-80 mm  
 (som åpne sjikt)

TØRRBETONG 
     For støpearbeid ute og inne.
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ENKLE FUNDAMENTER
• Sikacrete B25

Ferdig-til-bruk tørrbetong som kun tilsettes vann. For enklere støpe-
arbeid ute og inne. Benyttes til påstøp i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm, 
ev. til støping og muring av naturstein, og enklere forskalingsstøp 
(søyler, fundamenter, stolper etc.)

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

Sikacrete B25, 25 kg 7612895566481 56388572

GRUNNMUR, INNKJØRSEL, GARASJEGULV
• Sikacrete B30

Ferdig-til-bruk tørrbetong som kun tilsettes vann. Anbefales for ut-
vendig/innvendig bruk i grunnmurer, bjelker, søyler, garasjedekker/
påstøper (2-8 cm), forstøtninger og innkjørsler. God frostbestandighet 
for vertikalt eksponerte flater i marksone.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

Sikacrete B30, 25kg 7612894861402 7612894861402

Husk:
Betongblander eller mørteldrill m/blandevisp, 
blandebøtte, murskje ev. glattsparkel samt  
svamp og pussebrett.

TØRRBETONG 
     For støpearbeid ute og inne.
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•  Oppmuring av teglstein, lettklinker- 
 blokker og betongstein.
• Reparasjon av skadet betong.
•  Rehabilitering av eldre bygninger  
 murt/pusset med kalkbaserte mørtler.
•  Innvendig og utvendig bruk.

• Forbruk: 1 sekk gir ca. 13 l mørtel
• Brukstid: 45-60 minutter
• Sjikttykkelse: Maks. 20 mm

• Forbruk: 1 sekk gir ca. 13 l mørtel
• Brukstid: 45-60 minutter
• Sjikttykkelse: Maks. 20 mm

• Forbruk: 1 sekk gir ca. 14 l mørtel
• Brukstid: 45-60 minutter
• Sjikttykkelse: Maks. 20 mm

PUSS OG MØRTEL 
     For oppmuring, reparasjon 

     og rehabilitering.
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•  Oppmuring av teglstein, lettklinker- 
 blokker og betongstein.
• Reparasjon av skadet betong.
•  Rehabilitering av eldre bygninger  
 murt/pusset med kalkbaserte mørtler.
•  Innvendig og utvendig bruk.

DEN MEST “VANLIGE” MUR OG PUSSMØRTELEN, M5
• SikaMur M5

Universal mur og pussmørtel som er klar til bruk etter tilsetting av vann. 
For oppmuring av teglstein, lettklinker-blokker og betongstein, mindre 
reparasjonsarbeider på vegg, spekking av fuger.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

SikaMur M5, 25 kg 7612894861372 44770282

FOR REHABILITERING AV ELDRE BYGNINGER
• SikaMur KC 35/65

Mur og pussmørtel med blanding av kalk og sement som bindemiddel 
(vektforhold 35/65). For rehabilitering av eldre bygninger som tidligere 
er murt/pusset med kalkbaserte mørtler. Godt egnet til muring, 
slemming og pussing.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

SikaMur KC 35/65, 25kg 7612894861334 44770320

FOR REHABILITERING AV ELDRE BYGNINGER, 
MURPUSS PÅ TEGL
• SikaMur KC 50/50

Mur og pussmørtel med blanding av kalk og sement som bindemiddel 
(vektforhold 50/50). Som murpuss på flater av tegl eller lettklinker-
blokk. For rehabilitering av eldre bygninger som tidligere er murt/
pusset med kalkbaserte mørtler. Godt egnet til muring, slemming og 
pussing.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

SikaMur KC 50/50, 25kg 7612894861358 44770301

Husk:
Betongblander eller mørteldrill m/blandevisp og 
blandebøtte, murskje, fugeskje,  glattsparkel, 
slemmekost, svamp, filsebrett/pussebrett.

PUSS OG MØRTEL 
     For oppmuring, reparasjon 

     og rehabilitering.
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SPRENGSEMENT 
     Oppsprekking av stein, fjell 

     og betong.

•  Enkel å bruke.
• Ikke-eksplosiv sprengsement for deling  
 av fjellutstikk, stein og betong.
• Bor hull - fyll i sprengsement - vent.

Kan brukes både ute og inne. Reaksjonstid 
på 4-72 timer avhengig av temperatur. 
Se produktdatablad for riktig bruk.

• Anbefalt: Slagbor 30 - 40 mm
• Forbruk slagbor diameter Ø 30 mm: 1,2 kg/m
• Minimum hulldybde: 5 x Ø
• Reaksjonstid: 4-72 timer (temperaturavhengig) se datablad
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SPRENGSEMENT 
     Oppsprekking av stein, fjell 

     og betong.

Husk:
Mørteldrill m/blandevisp, blandebøtte.

Skann QR-koden
for mer info
på sika.no

LYDLØS OPPSPREKKING AV STEIN, FJELL 
OG BETONG
• SikaGrout®-810 Rock Split

I løpet av noen timer utvikler SikaGrout®-810 Rock Split et kraftig 
ekspansjonstrykk som raskt blir så høyt at hardt fjell og betong 
deles opp.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

SikaGrout®-810 Rock Split 2,5 kg 7612895657165 57227686

7



REPARASJONS-
MØRTEL

• Hurtigmørtel for mindre støpearbeid.
•  Reparasjonsmørtel for betongutbedring.
• Vanntettende slemmemørtel for  
 påføring på mindre felt.
• Ildfast mørtel for montasje, fuging og 
 reparasjon.

Fiks det selv med Sika! 
Skann QR-kodene  
og se hvordan :)

MONTERING AV 
BRAKETTER, 
PLUGGER, SØYLER 
OG STAG ETC.

MINDRE 
REPARASJONER 
AV BETONG, MUR, 
PUSS, TEGL O.L.

ENKEL OG RASK 
PÅFØRING PÅ  
MUR OG PUSS.

ILDFAST MØRTEL 
FOR MONTASJE, 
FUGING OG 
REPARASJON.

Hurtigmørtel, vanntettende, ildfast 

- hendige 5 kg mørtelposer.
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Hendige mørtelposer 
i 5 kg emballasje!

REPARASJONS-
MØRTEL

Husk:
Blandebøtte, mørteldrill m/blandevisp, mureskje 
sparkel, pussebrett/filsebrett, murerkost.

MONTERING AV 
BRAKETTER, 
PLUGGER, SØYLER 
OG STAG ETC.

MINDRE 
REPARASJONER 
AV BETONG, MUR, 
PUSS, TEGL O.L.

ENKEL OG RASK 
PÅFØRING PÅ  
MUR OG PUSS.

ILDFAST MØRTEL 
FOR MONTASJE, 
FUGING OG 
REPARASJON.

• Sika MonoTop-110 QuickFix

Hurtigmørtel for mindre støpearbeid, herder i løpet av få minutter. 
Hefter godt til metall. Til innfesting av dører og vinduer og montering 
av bolter, braketter, søylesko, pæler m.m. Velegnet til reparasjon av 
betong, puss o.l. Klar til bruk etter tilsetting av vann.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

Sika MonoTop-110 QuickFix, 5 kg 7612895363684 56387032

• Sika MonoTop-112 MultiUse Repair

Reparasjonsmørtel for betongutbedring. Enkel påføring, også i under-
tak/himlinger. God vedheft til betong, naturstein, murverk og stål. 
Bruksklar - enkel blandeprosess. Tåler saltvann.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

Sika MonoTop-112 MultiUse Repair, 5 kg 56387058 56387058

• Sika MonoTop-109 WaterProofing

Vanntettende slemmemørtel egnet for vanntettende tiltak f.eks. på  
deler av kjellervegg, rundt betong-sisterner og bygningsdeler under  
bakkeplan. Kan påføres med stivhåret kost/børste i 2 -3 sjikt.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

Sika MonoTop-109 WaterProof, 5 kg 7612895363905 56388583

Sika MonoTop-109 WaterProof, 25 kg 7612895689098 57892444

• Sika MonoTop-100 Fire Resistant

Hurtigherdende ildfast mørtel for oppmuring av ildfast stein og tegl, 
samt til montasje, innmuring og reparasjon av varmebestandige kom-
ponenter. Tåler opptil 750 °C. Bruksklar - enkel blandeprosess.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

Sika MonoTop-100 Fire Resistant, 5 kg 8428868041133 56388598

Hurtigmørtel, vanntettende, ildfast 

- hendige 5 kg mørtelposer.
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•  Enkel i bruk, kan påføres for hånd eller  
 ved bruk av maskin.
• Reparasjon og reprofilering av skadet  
 betong.
•  Hefter godt til mineralbaserte underlag  
 under utførelse - også i undertak.
•  Innvendig og utvendig bruk.

REPARASJONS-
MØRTEL
Fiberforsterket reparasjons mørtel  

med lavt svinn, samt redusert 

karbonavtrykk (lav miljøbelastning).
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• Forbruk: 1 sekk gir ca. 12 l mørtel
• Brukstid: Ca. 60 minutter
• Sjikttykkelse: 6 - 120 mm

Skann QR-koden 
for å se film!

REPARASJON AV AVSKALLET/SKADET BETONG
• Sika MonoTop 412 Eco

Meget godt egnet til reparasjon av skadet betong som trappeneser, 
hjørner under overbygg o.l. Kan påføres i tykkere sjikt opptil 12 cm. 
Hefter godt, ingen tilsetninger nødvendig. Tåler saltvann.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

Sika MonoTop 412 Eco, 25 kg 7612895351018 56388564



Husk:
Betongblander eller mørteldrill m/blandevisp, blande-
bøtte, murskje ev. glattsparkel, svamp og pussebrett.

REPARASJONS-
MØRTEL
Fiberforsterket reparasjons mørtel  

med lavt svinn, samt redusert 

karbonavtrykk (lav miljøbelastning).
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REPARASJON AV AVSKALLET/SKADET BETONG
• Sika MonoTop 412 Eco

Meget godt egnet til reparasjon av skadet betong som trappeneser, 
hjørner under overbygg o.l. Kan påføres i tykkere sjikt opptil 12 cm. 
Hefter godt, ingen tilsetninger nødvendig. Tåler saltvann.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

Sika MonoTop 412 Eco, 25 kg 7612895351018 56388564



 Gir en vedlikeholdsfri fasade i mange år

 For alle faste og stabile underlag som

betong, mur, teglstein og lettklinker

 Reduserer risiko for sprekker og skader

Enkel og økonomisk utførelse

4 GODE GRUNNER TIL Å BRUKE 
SIKAWALL® PUSS-SYSTEM:

FORNYE 
FASADEN?

NYHET!
SikaWall® puss-system
På tide å renovere det gamle murhuset? 

Sika lanserer et komplett 3-sjikts system 

for en robust og varig fasade: 

Grunnpuss - armering - sluttpuss

Skann QR-koden for mer 
info og video på sika.no

 



 Gir en vedlikeholdsfri fasade i mange år

 For alle faste og stabile underlag som

betong, mur, teglstein og lettklinker

 Reduserer risiko for sprekker og skader

Enkel og økonomisk utførelse

4 GODE GRUNNER TIL Å BRUKE 
SIKAWALL® PUSS-SYSTEM:

FORNYE 
FASADEN?

NYHET!
SikaWall® puss-system
På tide å renovere det gamle murhuset? 

Sika lanserer et komplett 3-sjikts system 
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Grunnpuss - armering - sluttpuss

Skann QR-koden for mer 
info og video på sika.no

 

 Gir en vedlikeholdsfri fasade i mange år

 For alle faste og stabile underlag som

betong, mur, teglstein og lettklinker

 Reduserer risiko for sprekker og skader

Enkel og økonomisk utførelse

4 GODE GRUNNER TIL Å BRUKE 
SIKAWALL® PUSS-SYSTEM:

FORNYE 
FASADEN?

NYHET!
SikaWall® puss-system
På tide å renovere det gamle murhuset? 

Sika lanserer et komplett 3-sjikts system 

for en robust og varig fasade: 

Grunnpuss - armering - sluttpuss

Skann QR-koden for mer 
info og video på sika.no

 



FASADEPUSS/
GRUNNPUSS

•  Gir grunnlag for en stabil og vakker  
 pussfasade.
• Egnet til både nye bygg og ved  
 renovering av gamle fasader.
• Reduserer risiko for sprekker og skader.
• Enkel og økonomisk utførelse.
• Kan brukes med og uten armeringsnett.

RENOVERING AV NYE 
OG ELDRE FASADEVEGGER

GRUNNPUSS FOR 
ISOLASJONSPLATER

Skann QR-kode for å se film!
SikaWalll® puss-system: Slik gjør du det

Universalpuss og isolasjonspuss for 

renovering av fasaden.
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FASADEPUSS/
GRUNNPUSS

• SikaWall®-118 Universalpuss

Universalpuss/grunnpuss for nye og eldre fasadevegger. Første sjikt i 
3-sjikts SikaWall® pusssystem: Grunnpuss - Armering - Sluttpuss. 
God styrke og vedheftsevne, enkel og smidig påføring. Pussen er godt 
egnet til utfylling av fuger, til pussreparasjoner, til vannskuring, filsing 
etter sandblåsning osv. Hefter til tegl, lettklinker, lettbetong, samt på 
tidligere pussede overflater.  
Bør forsterkes ved bruk av SikaWall®-9028 Armeringsnett.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

SikaWall®-118 Universalpuss, 20 kg lys-grå 7612895670904 57654826

• SikaWall®-1028 Isolasjonspuss

Isolasjonspuss/grunnpuss for isolasjonsplater av EPS, XPS etc. Diffu-
sjonsåpen grunnpuss med god vedheft og trykkstyrke. Produktet 
benyttes i kombinasjon med SikaWall®-9028 Armeringsnett.
Første sjikt i 3-sjikts SikaWall® puss-system: Grunnpuss - Armering - 
Sluttpuss. Produktet er godt egnet som nettpuss med armeringsnett 
og som reparasjonspuss.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

SikaWall®-1028 Isolasjonspuss, 20 kg lys-grå 57654845 57654845

Skann QR-kode for å se film!
SikaWalll® puss-system: Slik gjør du det

Universalpuss og isolasjonspuss for 

renovering av fasaden.
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Husk:
Blandebøtte, blandedrill, pussebrett/stålbrett, 
filsebrett, svamp.



• Forbruk: 1 sekk gir ca. 13 l mørtel
• Brukstid: 1 - 2 timer
• Sjikttykkelse: 3 - 5 mm per sjikt

•  Kan benyttes som dekorpuss, eller  
 blandet som murslemming/maling.
• Sementbasert pustende dekorpuss for  
 mur og betong.
• Gir god overflatebeskyttelse av betong,  
 tegl, puss o.l.

OVERFLATEBEHANDLING 
AV MUR OG BETONG

OVERFLATEBEHANDLING 
AV MUR OG BETONG

DEKORPUSS/
SLUTTPUSS
Dekorpuss for en vedlikeholdsfri 

fasade. 
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Skann QR-kode for å se film om Casco DecoRender!
“Slik utbedrer du grunnmuren med våre enkle steg - 
puss og maling i samme strøk”

OVERFLATEBEHANDLING 
AV MUR OG BETONG

• SikaWall®-518 Dekorpuss Struktur

Sementbasert, hvitfarget sluttpuss. Produktet er egnet for bruk i flere 
bruksmiljøer, også i værharde strøk. Produktet benyttes som puss-
mørtel over armeringsnett, isolasjonssystemer for fasader, gips og mur 
etc. Hefter godt til mineralske underlag som teglstein, betong, pore-
betong, lettklinkerblokker etc. Massen er lett bearbeidbar og fleksibel i 
bruk. Siste sjikt av 3-sjikts SikaWall® puss-system:  
Grunnpuss - Armering - Sluttpuss.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

SikaWall®-518 Dekorpuss Struktur, 20 kg hvit 57654834 57654834

• Casco DecoRender

Pustende (diffusjonsåpen) slemmemørtel og dekorpuss som gir god 
vedheft på mur og betong. Enkel påføring, rask utblanding. Perfekt for 
utbedring av grunnmur. Kan brukes som dekorpuss eller blandet som 
murslemming/maling. Kan brukes som siste sjikt av 3-sjikts SikaWall® 
puss-system: Grunnpuss - Armering - Sluttpuss.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

Casco DecoRender, 20 kg hvit 7612895573137 56388666

Casco DecoRender, 20 kg grå 7612895573120 56388655

DEKORPUSS/
SLUTTPUSS
Dekorpuss for en vedlikeholdsfri 

fasade. 
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Husk:
Blandebøtte, blandedrill, pussebrett/stålbrett, 
svamp.



•  Tilsetningstoffer gir betong/mørtel bedre   
 egenskaper i fersk tilstand som smidighet  
 og bearbeidelighet, samt bidrar til lavere   
 vannbehov. I herdet tilstand oppnås bedre  
 beskyttelse mot vanninntrenging, samt   
 forbedret frostbestandighet.

• Impregnering beskytter betongmur og puss 
 mot inntrengning av fukt og f.eks. salter,   
 samt forlenger levetid for konstruksjonen.

MØRTELTILSETNING 
4-I-1 FUNKSJON!

IMPREGNERING FOR 
BETONG, MUR, HAGEHELLER, 
NATURSTEIN.

RENGJØRINGSKLUTER 
FOR DE TØFFESTE FOLKA!

MØRTELTILSETNING/
OVERFLATE-
BEHANDLING
Tilsetning, impregnering og rengjøring. 
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• Sika ViscoBond 

Heftforbedrende - vanntettende - fasthetsøkende - gir smidigere 
konsistens. Økt motstand mot frostskader og sikrer vedheft til de 
fleste typer underlag.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

Sika ViscoBond 5 l 56388640 56388640

• SikaGard 703 W

Ett strøk er nok! Beskytter mot frostsprengning og begroing. Kraftig 
vannavvisende effekt, lar fasadene puste. Kan overmales med de fleste 
typer av murmalinger.

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

SikaGard 703 W 2 l 27330067 27330067

SikaGard 703 W 5 l 7612894804515 27330075

• Sika Power Wipes

Kluter som effektivt fjerner maling, fugemasse, tjære, olje, fett 
og annen skitt. 

Varenavn GTIN (EAN) NOBB nr.

Sika Power Wipes 100 kluter 5055492701831 52025536

•  Tilsetningstoffer gir betong/mørtel bedre   
 egenskaper i fersk tilstand som smidighet  
 og bearbeidelighet, samt bidrar til lavere   
 vannbehov. I herdet tilstand oppnås bedre  
 beskyttelse mot vanninntrenging, samt   
 forbedret frostbestandighet.

• Impregnering beskytter betongmur og puss 
 mot inntrengning av fukt og f.eks. salter,   
 samt forlenger levetid for konstruksjonen.

MØRTELTILSETNING 
4-I-1 FUNKSJON!

IMPREGNERING FOR 
BETONG, MUR, HAGEHELLER, 
NATURSTEIN.

MØRTELTILSETNING/
OVERFLATE-
BEHANDLING
Tilsetning, impregnering og rengjøring. 
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Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende. 
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk. 
Med forbehold om skrivefeil.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

GLOBAL, OG LOKAL 
SAMARBEIDSPARTNER


