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Indledning
Formålet med dette notat er at beskrive reglerne iht. EN 998-2 for deklaration af styrkeværdier for receptmørtler og sammenhængen med officielle styrkereferencer, samt at redegøre for baggrunden for den danske offentlige styrkereference, som den fremgår af
DS/INF 167.
Notatet præciserer brugen af styrketabeller i DS/INF 167.

Definitionen på receptmørtler.
Ifølge EN 998-2 kan muremørtler CE-mærkes som enten funktionsmørtler (designed
mortar) eller receptmørtler (prescribed mortar). Se definition i §3, uddrag nedenfor:

Fig. 1. Uddrag af EN 998-2.
For receptmørtler gælder, at producenten skal deklarere recepten. Visse af mørtlens
egenskaber antages ud fra recepten. Specielt for trykstyrken gælder, at producenten ikke
skal teste denne, men at trykstyrken deklareres ud fra offentligt tilgængelige kilder til
sammenhængen mellem trykstyrke og recept. Se §5.3 i uddrag nedenfor:

Fig. 2. Uddrag af EN 998-2.
Af ovenstående fremgår, at referencen mellem recept og trykstyrke skal være ”publicly
available”. En sådan reference er f.eks. DS/INF 167, tabel 1 (se fig. 3). Det gælder også,
at referencen kun gælder for præcis samme sammensætning med samme ingredienser,
som anført i referencen.
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Fig. 3. Uddrag fra DS/INF 167: 3.udgave
Der eksisterer altså kun disse 4 receptmørtler med en offentlig styrkereference for trykstyrken i Danmark. Det er yderligere et krav for at anvende referencen, at alle betingelserne under tabellen er overholdt. Herunder kornkurvegrænser for tilslag og kravet om,
at der ikke er anvendt tilsætningsstoffer.
Sådanne mørtler kaldes også ”referencemørtler” for at indikere, at de refererer direkte til
DS/INF 167.

Receptmørtler, fremstillingskoncept. Vådmørtler og tørmørtler
Bemærk at hverken EN 998-2 eller DS/INF 167 forholder sig til, hvordan receptmørtlen
er fremstillet (så længe der er tale om en fabriksfremstillet mørtel), altså om der er tale
om en vådmørtel eller tørmørtel. Kun om recepten og de øvrige betingelser er overholdt.


Vådmørtel: mørtel fremstillet af en fabriksfremstillet våd kalkmørtel, hvor kalkindholdet er tilpasset således, at man ved at dosere cementen korrekt på byggepladsen kan opnå én af de 4 receptmørtler.



Tørmørtel: fabriksfremstillet mørtel, hvor tør hydratkalk, cement og tørt sand
er blandet som en af de 4 receptmørtler.

Styrkereferencen i DS/INF 167
I Danmark har receptmørtlerne udviklet sig fra gamle recepter, hvor man blandede våde
kalkmørtler med en blanding af cement og tørt sand, som blev fremstillet på byggepladsen. Denne blanding blev benævnt ”bastardmørtel”. Cementen blev altså traditionelt
blandet med en vis mængde sand (f.eks. til en C100/400), før den blev iblandet den
våde kalkmørtel. Forholdet mellem cement, kalk og sand beregnet ud fra tør vægt af ingredienserne, var nogenlunde den samme som i de 4 receptmørtler, vi kender i dag. Op
gennem 70’erne udviklede den oprindelige ”bastardmørtel” sig i 2 retninger, nemlig ”vådmørtel” og ”tørmørtel” som beskrevet i boksen ovenfor.
Først senere blev man klar over, at de to fremstillingskoncepter resulterede i væsentlige
forskelle i styrke. Den våde mørtel stod for en god bearbejdelighed, mens tørmørtlerne
leverede højere og mere ensartede styrker. Formentlig var de gamle bastardmørtler en
god kombination af bearbejdelighed og styrke.
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Da man ikke ønskede at differentiere receptmørtlerne pba. fremstillingskoncept, blev
styrketabellerne på den sikre side udviklet ud fra forsøg med flere forskellige vådmørtler.
De ringeste af disse blev da udslagsgivende for de ret lave styrkeværdier, vi har i normen i dag. Styrkeværdierne er ”laveste fællesnævner” for en receptmørtel fremstillet efter recept og de øvrige krav formuleret i DS/INF 167.
Grænserne for kornkurven er eksempelvis ret vide, og det er kendt fra tidligere forsøg, at
også kornkurven kan have stor betydning for såvel trykstyrke som vedhæftningsstyrke af
mørtlerne, uanset om der er tale om en våd- eller tørmørtel.

Test og deklaration af trykstyrke
Receptmørtler iht. DS/INF 167
For receptmørtler, som følger alle krav i DS/INF 167, kan producenten vælge at teste og
dokumentere en højere trykstyrke. For sådanne mørtler, som refererer til DS/INF 167 og
har en individuel, deklareret trykstyrke, kan tabel 4b for vedhæftningsstyrke benyttes
med den deklarerede trykstyrke som indgangsparameter.
Eksempel: KC 50/50/700 receptmørtel. Producent har testet og deklarerer en trykstyrke
MC=1,5 MPa (som er højere end MC=0,9 MPa fra tabel 1). Hermed kan man via tabel 4b
regne med en vedhæftning på fxk1=0,15 MPa, idet indgangsparameteren er trykstyrken
på 1,5 MPa og ikke mørtelrecepten KC 50/50/700, som kun giver fxk1=0,10 MPa.
Det er underordnet, om der er tale om en vådmørtel eller en tørmørtel, men den deklarerede trykstyrke og udledte vedhæftningsstyrke gælder kun for netop denne mørtel fra
netop denne producent, og den beror på producentens egen test af mørtlens trykstyrke.
Funktionsmørtler
Der findes ikke en offentlig styrkereference for receptmørtler med tilsætningsstoffer.
Det følger heraf, at en mørtel med tilsætningsstoffer ikke er en receptmørtel, uanset om
producenten deklarerer alle ingredienser inklusive tilsætningsstoffer.
Årsagen til dette skal søges i 2 forhold.




For det første siger §5.3 i EN 998-2, at styrkereferencen skal være ”publicly available”. Det vil sige, at producenten i givet fald skulle offentlige gøre recept og andre forhold (f.eks. kornkurve) så præcist (inklusive alle produktionstolerancer), at
enhver kan følge referencen og fremstille samme receptmørtel og deklarere
samme styrker.
For det andet gælder det, at når der er anvendt tilsætningsstoffer, kan referencen
i tabel 4.b ikke anvendes. Dermed vil det ikke være muligt at oplyse en vedhæftningsstyrke uden test af mørtlen. Test og deklaration af vedhæftning er jf. EN
998-2 alene defineret for funktionsmørtler, se efterfølgende afsnit.

Det gælder desuden for funktionsmørtler, at fabriksproduktionskontrollen skal være overvåget af et notificeret organ (3. parts kontrol), mens dette ikke er et krav for
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receptmørtler. Dette er begrundet i, at receptmørtler i udgangspunktet antages at have
en relativt simpel produktionsproces, hvor der kun er behov for at styre råmaterialer, dosering og kornkurve i fabriksproduktionskontrollen. En producent, som gennemfører en
krævende fabriksproduktionskontrol i form af test af trykstyrker og vedhæftningsstyrker,
fremfor blot at kontrollere sammensætningen af mørtlen, bør ifølge produktstandarden
være underlagt 3. parts kontrol. Hermed er det en funktionsmørtel.

Bøjningstrækstyrker for receptmørtler
Iht. til EN 998-2 er bøjningstrækstyrken, vedhæftningsstyrken eller forskydningsstyrken
for receptmørtler IKKE en harmoniseret egenskab. Se efterfølgende uddrag af tabel ZA.1
som angiver de harmoniserede egenskaber. Bemærk, at for deklaration af styrker er der
differentieret mellem receptmørtler (prescribed masonry mortars) og funktionsmørtler
(designed masonry mortars). ”Bond strength” som enten shear bond eller flexural bond
strength er kun harmoniseret for funktionsmørtler.

Fig. 5. Uddrag fra EN 998-2
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Det betyder, at man for receptmørtler kun kan angive en vedhæftningsstyrke via den offentlige styrkereference. Værdierne er ikke reguleret af Byggevareforordningens regler
for CE-mærkning eller af EN 998-2, og skal ikke anføres på CE-mærket. Der henvises i
stedet til DS/INF 167. Her er der i tabel 4b angivet vedhæftningsstyrker, dels for navngivne receptmørtler, dels udledt af trykstyrken for mørtlen.

Fig. 6. Uddrag af DS/INF 167
Bemærk, at relationen mellem trykstyrke og vedhæftning i tabel 4b (de to sidste kolonner) kun gælder for receptmørtler, som overholder alle krav til sådanne anført i DS/INF
167. Der må således ikke være anvendt tilsætningsstoffer.
Tabellens værdier er baseret på forsøg med de pågældende receptmørtler, og er ikke et
udtryk for en generel korrelation mellem mørteltrykstyrke og mørtlens vedhæftning, eller
mellem mørteltrykstyrke og murværkets bøjningsstrækstyrke.
Tværtimod er der erfaring for, at f.eks. mørtler med høj trykstyrke (f.eks. MC = 10 MPa)
og med højt luftindhold, kan have en vedhæftningsstyrke på 0 MPa.

Bøjningstrækstyrker for funktionsmørtler
For funktionsmørtler gælder iht. EN 998-2, at deklaration af bøjningstrækstyrke (flexural
bond strength) skal baseres på tests, og deklaration af forskydningsstyrke (shear bond
strength) skal baseres enten på test eller ved tabelværdier, §5.4.2.1 b). Se udsnit nedenfor.
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Fig. 7. Uddrag af EN 998-2
Der findes tabelværdier i Annex C i EN 998-2. Her er det muligt at deklarere op til 0,15
MPa, for almindelig muremørtel og til 0,3 MPa for tyndfugemørtel. Tabelværdierne må
dog kun anvendes med basis i ”Appropiate Technical Documentation” som det anføres (i
note i Annex C):

Fig. 8. Uddrag af EN 998-2, anneks C
Det må understreges, at man ikke kan anvende i tabel 4b i DS/INF som ”passende teknisk dokumentation”, da den kun gælder for de førnævnte receptmørtler.
Da funktionsmørtler er underlagt 3. parts overvågning ved et notificeret organ, må producenten kunne forelægge den tekniske dokumentation for det notificerede organ.
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Andre offentligt tilgængelige styrkeværdier. Tegl 24
I publikationen Tegl 24 blev der udført forsøg med 2 typer receptmørtler, som udelukkende var tørmørtler, og hvor der var sat yderligere krav til kornkurven.
Udførelse og beregning efter reglerne i Tegl 24 giver mulighed for at opnå højere bøjningsstyrker for receptmørtler, når betingelserne opfyldes, og minutsugningen for de anvendte mursten er kendt.
Det fremgår af fig. 9 nedenfor, at de opnåede styrker er afhængige af minutsugningen af
murstenene, samt at en høj minutsugning nedsætter bøjningsstyrken. Dette kan modvirkes ved at forvande murstenene. Der findes anvisning herpå i Tegl 24.

Fig. 9. Styrkemodellen fra Tegl 24, konkrete beregninger af bøjningsstyrker følger af Tegl
24.
Modellen fra Tegl 24 (dvs venstre graf i Fig. 9, hvor fmørtel er fm,xk1) kunne tilføjes til DS/INF
167 for at udvide anvendelsesområdet for receptmørtler.
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Betingelser for mørtler iht. Tegl 24. Kravene gælder ud over kravene i DS/INF 167. De anførte
krav til tilslagets kornstørrelse er ikke i modstrid
med kornkurven i DS/INF 167, men er en skærpelse i forhold til denne.
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