
MURE
Mur- & Pussmørtel KC 35/65
Tørrmørtelen er en smidig kombinasjonsmørtel til både muring og pussing. Produktet kan også brukes til
slemming. Ved muring av fasadetegl anbefales i første rekke Finja Fargett Mørtel. Kontroller alltid hefteevnen
mot steinen.

Arbeidsbeskrivelse
Blanding
Blandas maskinelt, cirka 10 minutter i en tvangsblander. Bruk cirka 4 liter rent kranvann per sekk (25 kg). 

Muring
Ved muring skal mursteinene være tørre. Kontroller suget på mursteinene, og ikke jobb med for bløt mørtel.
Om mørtelen har begynt å herde skal den kastes. Mur alltid med fylte foger. 

Pussing
Ved pussing skal underlaget forvannes. Ettervann det herdede pusslaget for økt holdbarhet. Lik vannmengde
og lik blandingstid skal alltid etterstrebes. 

Tenk på
Beskytt alltid overflaten mot regn. Under varme forhold skal murverket beskyttes mot direkte kontakt med sol.
Etterstreb en jevn temperatur over 15 °C under herdingstiden. Når temperaturen synker under 5 °C skal
vintertiltak tas i bruk, dvs. isolering, snøbeskyttelse, oppvarming av blandingsvann osv. Ved muring kan
kuldemiddel tilsettes, men dette erstatter ikke vintertiltak.

Tekniske data
Bindemiddel Kalk og sement

Ballast Natursand 0–3 mm

Forbruk/m² ved muring Se forbrukstabell

Forbruk/m² ved pussing Ca. 18 kg ved 10 mm pussesjikt

Begynner å herde etter Ca. 4 h

Brukstid ved 20 °C Ca. 2 h

Frostbestandighet God

Forpakning
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Forpakning
Produktet leveres som standard i 25 kg sekk (art.nr. 5530505, NOBB-nr 47100832) men kan (vanligvis) også
leveres i 1000 kg storsekk og 10-tonn container.

Lagring
Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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