
1. PRODUKT NAVN
Latastøp. 
Hurtigherdende lavtbyggende støpemasse. 

2. PRODUSENT
LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax:        +47 23339001
Internett: www.laticrete.no 
 
3. PRODUKTBESKRIVELSE
Latastøp er en sementbasert tørrmørtelblanding til hur-
tigherdende støpearbeider, reparasjoner og montering 
av glassbygger stein.
• Gangbar etter 3 timer.
• Flislegges etter 5 timer.
• Temperaturbestandig fra – 30°C til + 80°C.
• Lagtykkelse 10–80 mm.
• Anbefalt til bruk over varmekabler.
• Lang brukstid, 1 time ved 20°C.
• Frostsikker, (kan brukes ute).
• Trenger ikke skjerming mot fuktighet.

4. UNDERLAG
Kan legges på underlag av betong, puss, tre og isolas-
jon. Enten som flytende gulv (min. 30 mm tykkelse) på 
plastfolie eller fast forankret til underlaget. Latastøp 
lagt på isolasjon eller ikke bærende/sviktende underlag, 
skal armeres med Laticrete stålfiber. Massen tilsettes 
0,75 kg Laticrete stålfiber pr. 20 kg pulver. Stålfiberen 
tilsettes pulveret og blandes først tørt før vannet til-
settes. Underlagstemp-eraturen skal være mellom + 5°C 
og + 25°C

5. FORARBEID 
Overflaten må være rengjort fra fett, olje og støv. Svak 
og porøs betong fjernes, Mykfuge monteres langs veg-
gen rundt hele rommet. Til slutt støvsuges gulvet nøye. 
Fliser og vinylbelegg rengjøres med sterkt salmiakk 
vann. Vinylbelegget matt slipes i tillegg. 

6. PRIMING 
Priming og forvanning er viktig når Latastøp skal fo-
rankres til underlaget. Priming gjøres med en blanding 
av Latastøp og Lataprimer som blandes sammen til en 
gysing. Påstøp foretas før gysingen har tørket (vått i 
vått). Forvanning er viktig. Hvis det bare gyses vil un-
derbetongen suge ut fuktigheten fra gysemassen som gir 
dårlig vedheft.
 
7. HERDING 
Hurtigherdende støpemasser skal ikke ha en for rask ut-
tørking. Støpen må være tildekket de første 12 timene 
med en plastfolie. Skal det legges fliser fjernes plastfo-
lien etter 5 timer. Fliser og lim vil sørge for nødvendig 
fuktighet til støpen. Høy temperatur eller gjennom-
trekk/vind ved arbeidsområdet skal unngås. Ved fare for 
rask uttørking skal støpen vannes de første 24 timene 
etter utlegging. 
 
8. BLANDING 
Pulveret drysses i vannet under omrøring. Vanntilsetning 
er 1,6–1,8 liter pr. 20 kg sekk. Bruk drill med blandevisp 
eller tvangsblander til alle klumper er borte.

9. UTLEGGING 
På underlag av betong skal massen legges i min. 11 
mm ved bruk av varmekabler (5 mm overdekking topp 
kabel). På treunderlag skal massen legges i min. 30 mm. 
Ved legging av varmekabler på tre underlag skal det 
først legges ett minimum 5 mm lag Laticrete Latastøp 
før varmekabelen legges. Mørtelen fordeles utover 
underlaget og bearbeides ved hjelp av lirer og brett. 
Skuring/pussing kan foretas når massen har satt seg 
(5–20 min.).

10. VANLIGE RETNINGSLINJER FOR HURTIGHERDENDE 
STØPEMASSER 
Konsistensen kan enten blandes til jordfuktig eller 
plastisk konsistens. Tilsettes det mer blandevann enn 
beskrevet, vil det nedsette styrken og kvaliteten på den 
ferdige herdede massen og øke faren for svinnsprekker. 
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Databladet kan bli forandret uten varsel. Sjekk www.laticrete.no for siste informasjon.
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Undergulv

Latastøp - støpemasse

Latalastic - membran

Latanett

Latalastic - membran

254 Platinum eller 255 Multi Max - flislim

Permacolor - fugemasse

Spectrasil - bevegelsesfug

SYSTEM - UTEMILJØ


