
RAPID®sement er í styrkleikaflokki 52,5 N. Það 
hefur lágt alkalíinnihald og nær miklum styrkleika á 
skömmum tíma með lítilli hættu á sprungumyndun. 
RAPID hentar mjög vel við alhliða steypuvinnu 
svo sem í sökkla, veggi og gólf. Þrátt fyrir mikinn 
styrk er hitamyndun í RAPID vel viðunandi og fjöldi 
rannsókna staðfesta að það uppfyllir allar þær kröfur 
sem gerðar eru í íslenskum stöðlum og reglugerðum 
um styrkleika, veðrunar- og alkalíþol.

AALBORG WHITE®sement er í styrkleikaflokki 
52,5 N. Það hefur mikinn hreinleika og er því mjög gott 
þegar ná skal fram hvítum lit í steypu og/eða til litunar 
á steypu til ýmissa sérverkefna. AALBORG WHITE hefur 
mikinn styrk og svipaða eiginleika og RAPID.

MESTER®sement er í styrkleikaflokki 52,5 N. 
Það er hægharðnandi og þar af leiðandi með langan 
vinnslutíma sem auðveldar vinnu og minna efni fer til 
spillis. MESTER hentar því sérstaklega vel til allskyns 
múrviðgerða og pússninga.

Fyrsta flokks sement
í hentugum 25 kg pokum
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Verkefni Rapid® Aalborg sement Mester® Aalborg sement White® Aalborg sement

Plötur l l

Veggir l l

Sökklar l

Sökkulsteinar l

Múr, sandlögun l l l

Ílögn l l

Láréttur flötur úti l

Tröppur l

Sundlaugar l

Byggingar í landbúnaði l

Steinhleðsla l l l

Fúgur l l l

Terasso gólf l l

Lituð sandlögun og steypa l

NOTKUNARTAFLA

Steypa með BASIS®, RAPID® 
eða AALBORG WHITE® sementi

Blöndunarhlutföll 
eftir rúmmáli

Efnisnotkun 
pr. m³ steypu

Notkun
Sement: 
Sandur: 

Möl
Sement: 

Steypumöl
Sement,

 kg
Sandur, 

m3
Möl, 
m3

Steypumöl, 
m3

Áætlað 
þrýstiþol, 

MPa

Slitsterkt gólf. Gólf í fjósum. 
Gólf undir vatnsþrýstingi. Plötur 
utan dyra.

1:1, 5:2, 5 1:3, 5 350 0,50 0,80 1,10 40

Gólfplötur fyrir venjulegt slit. 
Byggingarhluti utan dyra. 1 : 2 : 3 1 : 4 290 0,50 0,80 1,10 30

Gólf undir létta umferð. Plötur undir 
ílögn, gólfflísar og þess háttar. 
Byggingarhluti innan dyra.

1 : 2,5 : 3,5 1 : 5 240 0,60 0,80 1,20 25

Sökklar undir stærri byggingar. 1 : 2 : 4 1 : 6 210 0,60 0,80 1,20 20

Sökklar undir einbýlishús. 1 : 3,5 : 5 1 : 7 175 0,60 0,80 1,20 12

Þrifalög 1 : 4 : 6 1 : 8 155 0,60 0,80 1,20 8

Auk áætlaðs magns af sementi, sandi og möl, þarf að nota hæfilegt magn af vatni ásamt 
loftblendi sem fæst í flestum byggingarvöruverslunum. 

BLÖNDUNARHLUTFALL
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