
MURA
Murbruk Exakt Vinter
Högkvalitativt murbruk anpassat för murning av Isolerblock Exakt vid temperaturer ner till -10 grader. Produkten
har en lättflytande konsistens för enkel och snabb applicering. Används även till tunna liggfogar på till exempel
natur- och betongsten med hög måttnoggrannhet. Ingår i Mursystem Exakt och appliceras enkelt och smidigt
med speciellt anpassad murlåda.

Arbetsanvisning
Blandning: Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamtgående blandare eller cirka 5 minuter i en
snabbgående blandare. Blandning sker enklast med visp. Använd 4,6-4,8 liter rent kranvatten per säck (25 kg).
Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Bruk som har börjat att härda får inte blandas ut
med mer vatten. 

Murning: Se till att bottenluckan på murlådan är stängd och att fogplåten är vänd åt rätt håll. Fyll murlådan med
cirka 15 kg bruk, öppna luckan och dra den framåt i ett jämnt tempo så att det bildas två murbrukssträngar.
Inget bruk ska rinna ut på sidorna. Vid behov läs mer om olika fogtyper i arbetsanvisningen för Mursystem
Exakt. Om murlådan måste lyftas, över till exempel fönsteröppningar, stäng bottenluckan, flytta murlådan och
fortsätt på andra sidan. När blocket har lagts på plats ska murfogen vara 2–4 mm. Murbruk Exakt Vinter är
anpassat för murning av Isolerblock Exakt vid temperaturer ner till -10 grader. Observera att
hållfasthetstillväxten avtar vid sjunkande temperatur och bruket härdar långsammare. Under 5 °C ska
vinteråtgärder alltid vidtagas. Håll murblocken frostfria och gärna uppvärmda, använd varmt (max 40°C) och
rent blandningsvatten, skydda murverket med isoleringsskivor eller en presenning. 

Frostskyddsmedel får inte tillsättas i Murbruk Exakt Vinter.

Teknisk data
Bindemedel Cement

Ballast Sand 0–0,7 mm

Frostbeständighet God

Bearbetningsbar Ca 1 h

Börjar hårdna efter Ca 2 h

Åtgång 12 kg/m²

Förpackning
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Förpackning
Produkten levereras i 25 kg säck. Förpackningen består delvis av återvunnen plast och sorteras som mjukplast
eller enligt lokala anvisningar i kommunen.

Lagring
Används inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten
förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt.
Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev.
reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell
information se alltid www.finja.se.
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