Fiberförstärkt murbruk
Användningsområden
Fiberförstärkt cementbindemedel för
upprätning, utjämning och slamning av
stenväggytor
(betong,
murblock,
lättklinkerblock, gasbetong) inomhus
och utomhus. Lämpar sig även för
rappning av värmeisolering (bland
annat EPS, ull och så vidare). Speciellt
som grund för färgad hållbar
ytbeläggning vid tvåskiktsrappning.

Därefter är murbruket färdigt att
användas. Murbrukets bearbetningstid
är 2–4 timmar.

Arbetsmoment
Bred ut murbruket genom sprutning
eller för hand med en träspackel.
Avskrapat murbruk läggs tillbaka i
blandningskärlet och används på nytt.
Arbetet utförs två gånger. Vid en
engångsspackling uppstår ett skikt på
cirka 2–5 millimeter. Vid hett eller
Arbetsförhållanden
blåsigt väder är användningstiden kort
Temperaturen
på
underlaget,
och murbruket kan torka för snabbt.
murbruket och luften rekommenderas
Därför bör arbete under sådana
vara minst +10 °C. Vid kallare
förhållanden undvikas. Rappningsytan
temperaturer
härdar
murbruket
ska hållas fuktig i ett par dygn efter
långsammare
eller
inte
alls.
arbetet. Efterbehandla, speciellt vid
Temperaturen ska överstiga +5
℃ i ett
torrt och varmt väder, genom att
par dygn även efter rappningen.
spraya rappningsytan med vatten.
Bruksanvisning
Rengöring av verktyg
Kontrollera i vilket skick underlaget är.
Verktygen ska rengöras med vatten
Underlaget ska vara rent och fast.
omedelbart
efter
avslutat
Fukta det torra underlaget lätt (det får
arbetsmoment. Torkat murbruk kan
inte glänsa) för att säkerställa god
avlägsnas mekaniskt. Produkten får
vidhäftning. Gamla murbruksrester
inte spolas ned i avloppet. Pulvret och
avlägsnas. Skador och håligheter
den härdade produkten kan avyttras
repareras med fiberförstärkt murbruk.
som byggavfall. Papperssäcken kan
Ämnen som försämrar vidhäftningen
brännas.
(smuts, slipdamm och så vidare) ska
absolut avlägsnas innan murbruket
Ytbehandling
breds ut. Skydda fönster, rör och andra
ytor noggrant. Fukta underlaget lätt. En
Den härdade ytan kan målas med
säck med murbruk blandas i cirka 5–6
alkalibeständig
målarfärg,
liter vatten med en visp som fästs på
plattbeläggas eller spacklas med
skruvdragaren.
När
hela
väggspackel, eller ytbeläggas till
pulvermängden har blandats i vattnet
exempel
med
färgad
hållbar
ska du fortsätta blanda i cirka en minut,
ytbeläggning.
tills massan är jämn och klumpfri. Låt
Leverans och förvaring
murbruksmassan stå i cirka 10 minuter
Murbruket levereras i säckar om 25
(cirka 15 minuter om temperaturen
kilo.
Förvaras
i
ett
torrt
understiger 15 °C), för att tillsatserna
inomhusutrymme
och
inte
direkt
på
ska upplösas ordenligt. Blanda sedan
massan i ytterligare cirka 30 sekunder.

marken (utan t.ex. på en lastpall).
Förvaringstid ett år.

Kvalitetskontroll
Lakan Betoni tillämpar det certifierade
kvalitetsledningssystemet ISO9001.

Tekniska data
Bindemedel
Ballast

Cement och polymer
Natursand

Tillsatser

Ämnen
förbättrar
egenskaperna
Grå

Färg
Största
kornstorlek
Fiberlängd
Vattenbehov
(l/25kg)
Användningstid
Åtgång
(kg/m²/mm)
Skikttjocklek
Förpackningsstorlek

som

Förvaring
Förvaras i ett torrt inomhusutrymme,
skyddat från fukt och inte direkt på
marken (utan t.ex. på en pall). Murbruk
som förvaras på rätt sätt i sluten
förpackning håller i ett år.

OBS!
Detta är en sammanfattning av produktens
egenskaper och inte en fullständig
arbetsbeskrivning. Du måste bekanta dig
noggrant med arbetsbeskrivningen och övriga
arbetsskeden innan du påbörjar arbetet.
Användaren måste vid behov kunna bevisa att
anvisningar rörande de olika arbetsskedena har
följts.

cirka 0,6 mm
6 mm
5–6
2–4 timmar
2
2–10 mm (delfyllning
max. 20 mm)
25 kg

Arbetsskydd
Innehåller portlandcement. Irriterar ögon,
andningsorgan och hud. Förhindra
dammbildning och -spridning, eller använd
andningsskydd. Undvik kontakt mellan ämnet
och huden och ögonen. Om du får ämnet i
ögonen måste du omedelbart skölja med
rikligt med vatten samt uppsöka läkare.

