
MUROWANIE
Tunnfog & Tunnputsbruk A
Szczeliwo Tunnfog i Tunnputsbruk A to sucha zaprawa, którą miesza się tylko z wodą w celu uzyskania
gotowej do użycia zaprawy murarskiej i tynkarskiej.

Opis wykonania prac
Przygotowanie mieszanki:
Mieszać produkt mechanicznie przez ok. 5 minut w mieszalniku z dodatkiem ok. 6 litrów wody na worek (25
kg). Taka proporcja zapewnia uzyskanie ok. 16 litrów gotowej zaprawy.

Nakładanie:
Podczas murowania rozprowadzać produkt za pomocą łyżki do cienkich fug lub innego zębatego narzędzia
umożliwiającego uzyskanie grubości spoiny 2–5 mm.
Podczas tynkowania zaprawę nakładać za pomocą pacy stalowej lub narzędzia równoważnego. Szerokość
warstwy 2–5 mm.

Wykończyć powierzchnię za pomocą pacy filcowej lub narzędzia równoważnego. Podłoże należy zmoczyć
przed zastosowaniem. Zwilżyć
twardniejącą warstwę tynku w celu zwiększenia wytrzymałości. Zawsze należy stosować taką samą ilość
wody i ten sam 
czas mieszania. Zawsze chronić powierzchnię przed deszczem i słońcem oraz starać się utrzymywać stałą
temperaturę 
powyżej 15 °C podczas utwardzania. W przypadku stosowania w temperaturze poniżej +5 ˚C należy
zastosować środki obowiązujące w okresie zimowym, tzn. ogrzewanie,
zabezpieczenie przed śniegiem itp. Można dodać środek przeciw zamarzaniu, jednak nie zastąpi on
powyższych działań. W lecie
powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dane techniczne
Spoiwo Cement

Kruszywo Piasek naturalny 0–0,7 mm

Okres stosowania Ok. 2 godz.

Zaczyna twardnieć po Ok. 4 godz.

Mrozoodporność Dobra

Opakowanie
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Opakowanie
Produkt standardowo jest dostarczany w workach 25 kg (nr art. 5530215).

Przechowywanie
Zawsze należy stosować czystą wodę z kranu. Zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji podanej na
opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych
w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in.
sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki
lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na
stronie www.finja.se
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