
MURE
Farget Murmørtel M2,5
Brukes primært til muring av tegl, men kan også brukes til muring av f.eks. lettklinkerblokker og betongblokker.
Produktet leveres som standard med tilsetning for massivtegl.

Arbeidsbeskrivelse
Blanding
Blandes maskinelt i ca. 10 min. i planblander med ca. 3,5–4,5 liter vann per sekk (25 kg). Dette gir ca. 16 liter
mørtel. 

Brukstips
Mursteinene skal være tørre. Kontroller sugingen til mursteinene, og jobb ikke med for våt mørtel. Mur alltid med
fylte fuger. Mørtel som har begynt å herde, skal kasseres. Det skal alltid brukes samme vannmengde og
blandingstid. Beskytt alltid overflaten mot regn og direkte sollys, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15
°C under herdetiden. Ved bruk under 5 °C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, værbeskyttelse m.m. antifrost
kan tilsettes, men dette erstatter ikke vintertiltakene. I den varme årstiden skal murverket beskyttes mot direkte
sollys.

Tekniske data
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Tekniske data
Bindemiddel Kalk og sement

Ballast Natursand 0–3 mm

Brukstid 20 °C Ca. 2 h

Begynner å herde etter Ca. 4 h

Frostbestandighet God

Farge Iht. Finjas fargekart

Forbruk

Hulltegl svensk format ca. 70 kg/kvm

Massivtegl svensk format ca. 65 kg/kvm

Hulltegl dansk format ca. 65 kg/kvm

Massivtegl dansk format ca. 60 kg/kvm

Kledningstegl ca. 45 kg/kvm

Forpakning
Produktet leveres som standard i 25 kg sekk, men kan også fås i 1000 kg storsekk samt 10-tonnsbeholder.

Lagring
Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning.

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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