MUROWANIE
Murbruk M5
Gotowa zaprawa murarska Finja M5 to sucha zaprawa na bazie cementu i mokrego piasku. Należy
wymieszać z wodą do uzyskania gotowej zaprawy.
Zaprawy Finja M5 można używać do większości prac murarskich w pomieszczeniach i na zewnątrz, do
układania:
- cegieł o małej lub średniej nasiąkliwości,
- pustaków keramzytowych,
- również do wykonania chropowatego tynku.

Opis wykonania prac
Mieszanie
Gotową zaprawę Finja M5 miesza się maszynowo przez ok. 10 minut w 3,5–4,5 litra wody na worek 25 kg.
Daje to około 16 litrów gotowej zaprawy.
Sposób użycia
Cegły powinny być czyste i wolne od drobin, tłuszczu i pyłu. Sprawdzić przyczepność zaprawy do cegieł oraz
chłonność kamienia. Nie używać zaprawy, jeśli jest zbyt sucha. Murować zawsze wypełniając fugi. Murując
fasadę z cegieł, można wybrać kolorową zaprawę firmy Finja. Zaprawę, która zaczęła twardnieć, należy
wyrzucić.
W przypadku tynkowania należy zwilżyć podłoże. Utwardzoną warstwę tynku należy polać wodą w celu
zwiększenia jej wytrzymałości. Należy zawsze używać tej samej ilości wody oraz takiego samego czasu
mieszania. Zawsze chronić powierzchnię przed deszczem i słońcem, postarać się, aby podczas całego
procesu utwardzania utrzymywała się stała temperatura +15 °C.
Używając zaprawy w temperaturze +5 °C, należy zwrócić uwagę na specjalne warunki dla murowania zimą, tj.
ogrzewanie, zabezpieczenie przed śniegiem itp.
Uwaga! Kładąc tynk, nie należy używać płynu przeciwko zamarzaniu! Narzędzia należy umyć wodą.
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Dane techniczne
Spoiwo

Zaprawa murarska cementowa

Wydajność

25 kg daje ok. 16 litrów gotowej zaprawy

Kruszywo, piasek naturalny

0–3 mm

Klasa

M5

Okres stosowania +20 °C

Ok. 2 godziny

Grubość

Maks. 20 mm

Wytrzymałość na ściskanie 28 dni

5 Mpa

Opakowanie
Produkt jest sprzedawany standardowo w workach po 25 kg (nr art. 5530295, NOBB-nr 44433253), ale można
również zamówić opakowania po 1000 kg.

Przechowywanie
Plastikowe worki po 25 kg nadają się do użytku przez 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Zakłada to przechowywanie w suchym miejscu w nieotwartym opakowaniu. Można przechowywać na
zewnątrz przez okres czterech miesięcy bez przykrycia. Duże worki (po 1000 kg), które są przechowywane w
suchym miejscu i przykryte, należy użyć w przeciągu 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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