
KLASSIFICERING I OVERENSSTEMMELSE  
MED EN 12004
Elastorapid er en højdeformerbar (S2), forbedret (2), 
hurtighærdende (F), cementbaseret (C) klæber, uden 
vertikal sætning (T) og med forlænget åbentid (E), som 
tilhører klasse C2FTE S2.

Overensstemmelse af Elastorapid er deklareret  
i ITT certifikat nr. 25070277/Gi (TUM) og  
nr. 25080024/Gi (TUM) udgivet af Technische 
Universität München laboratoriet (Tyskland).

ANVENDELSESOMRÅDER
Klæbning på indendørs og udendørs vægge og gulve 
af alle typer og størrelser af keramik (enkeltbrændte, 
dobbeltbrændte, porcelæn, klinker, terrakotta, o.lign.), 
natursten (marmor, granit o.lign.) og kunststoffer som 
er let følsomme overfor fugt (MAPEI standard for 
dimensionsstabilitet, klasse B) som kræver anvendelse 
af en hurtighærdende klæber.

Nogle eksempler på brug
•	Montering af keramiske sten og natursten, som 

udsættes for meget trafik.

•	Hurtige reparationsarbejder, hvor gulvet skal tages 
i brug på én gang (som i offentlige bygninger, 
på servicestationer, langs motorveje samt i 
supermarkeder, lufthavne og gågader) - også under 
varme temperaturforhold. Sammenlignet med andre 
hurtighærdende limtyper gør Elastorapids lange 
åbentid, at den er lettere at påføre under varme 
temperaturforhold.

•	Fliselægning på fleksible underlag: Vandfast 
krydsfiner, træbaserede plader (hvis de er tilstrækkelig 
vandafvisende), gamle trægulve osv.

•	Hurtig lægning eller vedligehold af fliseoverflader 
i fx svømmebassiner, køleanlæg og industrianlæg 
(bryggerier, vinkældre, mejerier osv.).

•	 Lægning af store keramikfliser og natursten på 
facader, balkoner, terrasser og tagterrasser, som er 
udsat for direkte sollys og temperatursvingninger.

•	Fliselægning i områder, som er udsat for 
høje, mekaniske belastninger og vibrationer 
(jernbaneunderføringer, undergrundstationer osv.).

•	Fliselægning på betonunderlag og præfabrikerede 
vægge.

•	 Lægning af store fliser på opvarmede afretningslag 
eller på eksisterende gulvbelægninger i keramik, 
terrazzo, marmor osv.

•	 Lægning af fliser på underlag, som er vandtætnet  
med Mapelastic eller Mapegum WPS.

•	 Lægning af stenmaterialer, som har let ved at flække 
(hvid Carrara-marmor osv.).

TEKNISKE OPLYSNINGER
Elastorapid og er sammensat af et specielt bindemiddel 
og et specielt udvalgt kvartssand (komponent A) og en 
syntetisk latexgummi (komponent B).

Tokomponent, højkvalitets, 
højfleksibel, hurtigafbindende 
og hurtighærdnende 
cementbaseret klæber med 
forlænget åbentid og uden 
vertikal sætning. Anvendes 
til keramiske fliser og 
stenmaterialer
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for stor fugtighed skal behandles  
med Primer S.
Generelt henvises til MAPEI teknisk 
dokumentation vedrørende forberedelse  
af underlaget før reparation af revner, 
udførelse af hurtighærdende forstærkende  
og afrettende afretningslag.

Blanding
Bland 25 kg grå eller hvid komponent 
A (cementbaseret pulver) med 6,25 kg 
komponent B (syntetisk latexgummi).
Hæld pulveret (komponent A) op i 
latexen (komponent B) og blandt med en 
langsomtgående mixer med piskeris for at 
opnå en jævn, homogen pasta.
Åbentiden er ca. 60-75 minutter ved +20°C, 
men højere temperaturer kan reducere denne 
tid betydeligt. Sammenlignet med andre 
hurtighærdende limtyper gør Elastorapids 
forlængede åbentid det lettere at lægge fliser 
– også under varme temperaturforhold.

Påføring
Påfør Elastorapid på underlaget med en 
tandspartel. Brug en spartel, som sikrer 
at limen bliver spredt godt på bagsiden af 
fliserne.
For at opnå et godt hæfte, spreder man først 
et tyndt lag med Elastorapid på underlaget 
med den glatte side af spartlen, og derefter 
påfører man straks et lagt til med tandsiden 
af spartlen. Tykkelsen af dette lag tilpasses 
flisetypen og størrelsen.
Ved mosaik op til 5x5 cm anvendes MAPEIs 
spartel nr. 4 eller 5 (forbrug 2,5-3 kg/m²).
Ved normale keramikoverflader anbefales 
MAPEIs V-tandede spartel nr. 5 (med  
forbrug 3,5-4 kg/m²). Ved ujævne gulve 
eller overflader eller fliser med riflet bagside 
anbefales MAPEIs v-tandede spartel nr. 6 
(forbrug 5-6 kg/m²).
Ved meget ujævne overflader, store fliser eller 
fliser med store rifler på bagsiden anbefales 
en MAPEI spartel med firkantede tænder 
nr. 10 (forbrug 8 kg/m²) eller en spartel, som 
bruges til Kerafloor (indtil 1 cm tykkelse).
Ved lægning af  keramiske fliser eller 
natursten på udendørs gulve, fliser med riflet 
eller ujævn bagside, fliser større end 900 cm², 
gulvbelægning der skal slibes efter lægning 
eller som udsættes for store belastninger 
samt ved vand- og svømmebassiner, skal 
klæberen ligeledes påføres hele flisens 
bagside for at sikre fuld kontakt.

Fliselægning
Det er ikke nødvendigt at fugte fliserne før 
lægning. Kun hvis bagsiden er meget støvet, 
anbefales det at dyppe dem i rent vand.
Fliserne lægges ved at man trykker dem godt 
ned for at sikre en god kontakt med limen.
Under normale klimaforhold er Elastorapids 
åbentid 30 minutter. Under vanskelige forhold 
(stærkt, direkte sollys, vind, høje temperaturer 
og lav luftfugtighed) eller hvis underlaget 
er meget absorberende, kan åbentiden 
reduceres til blot nogle få minutter.
Åbentiden kan forlænges ved at man fugter 
underlaget før man påfører klæberen.
Tjek kontinuerligt for at sikre, at limen ikke 
danner en overfladehinde og for at sikre, 
at den er frisk. Fugt ikke klæberen, hvis 
den danner en overfladehinde. I stedet 

Når komponent A og B blandes sammen, 
opnås en mørtel med følgende egenskaber:

•	 lav viskositet, og dermed let at påføre;

•	meget tixotropisk: Elastorapid kan påføres 
vertikale flader uden at den slipper, og 
ikke engang store, tunge fliser glider ned. 
Fliser kan sættes oppefra og ned uden 
anvendelse af afstandsholdere;

•	blandingens brugstid er specielt lang i 
forhold til andre hurtighærdende lime, som 
gør fliselægningen lettere, selv under varme 
temperaturforhold om sommeren;

•	 god evne til at optage ujævnheder i 
underlaget og fliserne (spånplader,  vandfast 
krydsfiner, maritim finer, beton osv.);

•	perfekt vedhæftning til alle materialer, 
som normalt anvendes i bygge- og 
anlægsbranchen;

•	 tykkelser på indtil 10 mm hærder uden 
svind og uden reduktion af tykkelsen,  
indtil betydelig mekanisk styrke opnås;

Elastorapid opnår godt vedhæftning 
efter kun 2-3 timer, og dette gør, at 
gulvbelægningen kan tages hurtigt i brug.

ANBEFALINGER
Brug ikke Elastorapid:

•	på metalliske flader, gummi, PVC eller 
linoleum;

•	med marmor og kunststoffer, som er 
udsat for store bevægelser på grund af høj 
fugtighed ( grøn marmor samt nogle skifer- 
og sandstenstyper i MAPEIs standard for 
dimensionsstabilitet, klasse C).

I sådanne tilfælde skal Keralastic, 
Keralastic T eller Kerapoxy anvendes.

Tilsæt ikke vand eller komponent B til 
blandingen efter at den er begyndt at hærde.

RETNINGSLINJER FOR BRUG
Forarbejdning af underlaget
Underlaget skal have en god mekanisk 
styrke, være jævnt, stabilt og tilstrækkeligt 
tørt, og løse dele, fedt, olie, maling og voks 
må fjernes.
Fugtige underlag kan forsinke hærdningen  
af Elastorapid.
Cementbaserede underlag må ikke være 
udsat for svind efter at fliserne er lagt, og 
underlaget skal derfor mindst hærde en 
uge pr. cm tykkelse. Cementbaserede 
afretningslag skal hærde i mindst 28 dage, 
hvis der ikke anvendes et specielt MAPEI 
bindemiddel som fx Mapecem, Mapecem 
Pronto, Topcem eller Topcem Pronto.
Fugt overflader, som er for varme på grund  
af direkte sollys.
Gipsunderlag og anhydrit-afregningslag skal 
være fuldstændig tørre (maks. 0,5% restfugt 
i hele underlaget), tilstrækkelig stærke og 
støvfri.
Der skal også behandles med Primer G eller 
Mapeprim 1K, imens områder, som er udsat 
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Påføring af Elastorapid 
på et cementbaseret 
afretningslag med 
tandspartel

Lægning af 
porcelænsfliser på et 
afretningslag, som er 
blevet imprægneret 
med Mapelastic

Lægning af 
porcelænsfliser på et 
underlag af maritim 
finer med Elastorapid



TEKNISKE DATA (typiske værdier)
I overensstemmelse med følgende normer:  – EN 12004, som fx C2FTES2 (Europa)
 – ISO 13007-1 som C2FTES2

PRODUKTIDENTITET

KOMPONENT A:

Konsistens: gråt eller hvidt pulver

Densitet (kg/m³): 1.250

Tørstofindhold (%): 100

KOMPONENT B:

Konsistens: væske

Farve: hvid

Densitet (g/cm³): 1,035

pH: 7,5

Tørstofindhold (%): 31

MALKODE: komp. A 1993 : 00-4
komp. B 1993 : 1-1
komp. A+B 1993 : 0-4

BLANDINGENS SAMMENSÆTNING OG EGENSKABER (+23°C og 50% R.F.)

Blandingsforhold: hvid: komponent A: 25 kg + komponent B: 6,25 kg
grå:   komponent A: 25 kg + komponent B: 6,25 kg

Blandingens konsistens: tyk pasta

Blandingens densitet (kg/m³): 1.650

Blandingens pH: ca. 11

Brugstemperatur: fra +5°C til +30°C

Blandingens brugstid: 60-75 minutter

Åbentid (i henhold til EN 1346): ≥ 30 minutter

Afbindingstid: 120-150 minutter

Klar til fugning efter: efter 3 timer

Gangbar: efter 3 timer

Brugsklar: efter 24 timer (3 døgn for vand- og svømmebassiner)

SLUTEGENSKABER

Vedhæftning i henhold til EN 1348 (N/mm²):
– efter 28 døgn:
– efter varmeladning:
– efter dypning i vand:
– efter fryse-/tine cyklusser:

2,5 
2,5 
1,5 
1,8

Bøjetrækstyrke (N/mm²)
– efter 28 døgn: 6,0-7,0

Trykstyrke (N/mm²):
– efter 28 døgn: 17,0-18,0

Syrebestandighed: middel

Alkalibestandighed: udmærket

Oliebestandighed: udmærket

Bestandighed mod opløsningsmidler: udmærket

Brugstemperatur: fra -30°C til +90°C

Deformabilitet i henhold til EN 12004: S2 - høj deformabilitet

Montering af store 
porcelænsfliser på 
en betonfacade med 
Elastorapid



for at opløse hinden, vil en hinde uden 
hæfteegenskaber opstå.
Fliser, som er lagt med Elastorapid, må  
ikke vaskes eller udsættes for regn i mindst 
3-4 timer og må beskyttes mod stærkt, 
direkte sollys i mindst 12 timer.

FUGNING
Efter 3 timer kan fugerne mellem fliserne 
fyldes med en passende MAPEI cement- eller 
epoxybaseret fugemasse, som leveres i flere 
farver. Ekspansionsfuger må tætnes med en 
passende MAPEI tætningsmasse.

SLIBNING
Overflader kan slibes efter 24 timer.

GANGBAR
Gulv kan belastes med let gangtrafik efter  
3-4 timer.

KLAR TIL FULD BELASTNING
Overfladerne er klar til brug efter ca. 24 timer. 
Vand- og svømmebassiner kan fyldes efter  
3 dage.

Rengøring
Redskaber kan vaskes med rent vand 
før afbinding. Efter afbinding bliver 
rengøringen meget vanskelig, men brug af 
opløsningsmidler som fx white spirit eller 
tilsvarende produkter hjælper sædvanligvis.

FORBRUG
–  Mosaikfliser og små  

fliser (spartel nr. 4): 2,5-3 kg/m².

–  Fliser af normal  
størrelse (spartel nr. 5): 3,5-4 kg/m².

–  Store fliser og gulv  
udendørs (spartel nr. 6): 5-6 kg/m².

–  Ujævn bagside og  
underlag, natursten  
(spartel nr. 10): 8 kg/m² eller mere.

EMBALLAGE
Elastorapid fås i grå eller hvid.
Hvid Elastorapid: 31,25 kg sæt, som  
består af: komponent A: Sæk á 25 kg og 
komponent B: Beholder á 6,25 kg.
Grå Elastorapid: 31,25 kg sæt, som  
består af: komponent A: Sæk á 25 kg og 
komponent B: Beholder á 6,25 kg.

LAGRING
Elastorapid komponent A kan lagres  
i 12 måneder, hvis den lagres tørt og  
i original emballage.

Elastorapid komponent A er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH), punkt 47.

Elastorapid komponent B kan lagres  
i 24 måneder. Skal opbevares frostfrit.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
BLANDING OG PÅFØRING
Elastorapid komponent A er lokalirriterende 
og 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. Hvis 
produktet kommer i kontakt med øjne eller 
hud, vask øjeblikkeligt med rigeligt vand og 
søg lægehjælp. 
Elastorapid komponent B anses ikke 
som sundhedsskadelig i henhold til 
det nuværende regulativ vedrørende 
klassificering af blandinger. Vi anbefaler 
brug af sikkerhedshandsker og –briller 
samt at tage de sædvanlige forhåndsregler 
for håndtering af kemiske produkter. 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
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Alle referencer for produktet er 
tilgængelig ved forespørgsel samt 
på hjemmesiderne www.mapei.dk 

og www.mapei.com


