
MUROWANIE
Murbruk B
Zaprawa Finja Murbruk B jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą wysokiej jakości przeznaczoną do
murowania np. pustaków keramzytowych, bloczków betonowych i cegieł. W przypadku murowania cegieł
elewacyjnych zaleca się przede wszystkim stosowanie zaprawy Finja Färgat Murbruk.

Opis wykonania prac
Przygotowanie mieszanki
Mieszać mechanicznie przez ok. 10 minut z dodatkiem ok. 4,0 litrów wody na worek (25 kg). Taka proporcja
zapewnia uzyskanie ok. 16 litrów zaprawy. W przypadku korzystania z tzw. „mieszarki przepływowej” jest
wymagana specjalna jakość.

Wskazówki dotyczące stosowania
Cegły muszą by suche. Sprawdzić chłonność cegieł, nie stosować zbyt mokrej zaprawy. Zawsze murować po
wypełnieniu spoin. Zaprawę, która już zaczęła się utwardzać, należy usunąć.
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 podjąć środki przewidziane do stosowania w zimie,
tzn. ogrzewanie, zabezpieczenie przed śniegiem itp. można dodać dodatek do betonu, jednak nie zastąpi to
powyższych środków. W okresie letnim elementy murowe należy chronić przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych.

Dane techniczne
Kruszywo Piasek naturalny 0–3 mm

Okres stosowania 20 °C ok. 2 godz.

Zaczyna twardnieć po ok. 4 godz.

Mrozoodporność Dobra

Opakowanie
Produkt jest standardowo dostarczany w workach po 25 kg (nr art. 5530205), ale jest także (z reguły) dostępny
w workach po 1000 kg (nr art. 5730201) oraz 10-tonowych kontenerach (nr art. 5030200).

Przechowywanie
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Przechowywanie
Worek 25 kg należy zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Wymaga
przechowywania w suchym miejscu i w zamkniętym opakowaniu. Może być przechowywany na zewnątrz
przez okres do czterech miesięcy bez przykrycia.
Worki przechowywane w suchym miejscu pod przykryciem należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty
produkcji.

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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