
Forvinna/undirlag.
Undirlagið þarf að vera hreint,
þurrt og ekkert laust ryk eða
múr. Hreinsið allt stál / járn sem
Exm kemst i snertingu við, eftir
því sem hægt er. Ál og zink fleti
þarf að gruna áður en Exm 702
kemst í snertingu við það.
Vætið svæðið en gætið þess að
ekkert yfirborðsvatn sé til
staðar.

Tæknilegar upplýsingar

Geymsluþol
• 6-12 mánuðir á köldum

þurrum stað.

• Þykktarsvið: 10-100mm

Þrýstiþol (1 dagur):   >25MPa
Þrýstiþol (28 dagar): >60MPa
Þensla: 0,5-2%
Hörðnun:  eftir ca 4klst
Vatnsþétt: Já. (SS 137214)
Frostþolið: Já (SS 137244)

•

Notkunarsvið
Þanmúr til notkunar á öll
svæði þar sem 10-100mm
fyllingar er þörf. Til að festa
niður og fylla undir. Undir stöpla,
súlur, kanta, vélasamstæður,
o.s.fr. Frost og veðurþolið,
veitir góða ryðvörn á járn og
stál, og vörn gegn þvottaefnum,
salti, o.s.fr. Exm 702 getur einnig
hentað til að loka lóðréttum
sprungum við ákveðnar
aðstæður. (ráðfærið ykkur við
sölumenn)
ATH ef hitastig er undir 5°C
Notið þá Exm 711.

Blöndun / ásetning.
Blandið 25kg með 3,5L vatni.
Hrærið vel þar til blandan er
léttfljótandi. Í einum poka eru
ca 14L. Hellið efninu á sinn stað.
Gætið þess vel að fylla svæðið
vel. Efnið þenst út um ca 0,5-2%
(sjá Certificat nr. 12 57 01 frá
1. Júní 2004)

Eftirmeðhöndlun.
Eftir lögn þarf að verja efnið
fyrir of hraðri þornun. Vætið
yfirborðsflötin eftir bestu getu
með fínum úða.

Með raka eða vatni virkar
efnið eins og önnur múrefni,
ertandi á húð, slímhimnu í
augum og öndunarvegi.
Það er því ráðlagt að nota
hlífðarbúnað svo sem
rykgrímur, öryggisgleraugu
og hanska.

Aðgæsla

Þanmúr 10-100mm

ExM 702

Efnislýsing
Exm þanmúr er sérframleidd
þurrmúrblanda úr portland-
sementi og flokkuðum sandi.
Blöndun við vatn gefur
þunnfljótandi efni sem er notað
til að fleyta undir t.d. stöppla,
vélasamstæður, o.s.fr.
Fullhörð er múrblandan
frostþolin og veitir góða vörn
gegn t.d. þvottaefnum, salti, o.s.fr.

• Vinnsluhiti: >5°C
Blöndun: 3,5L / 25kg•

•

Flokkun byggingarefnis:
A1. Brennur ekki.

•
Vinnslutími: ½ klst•

Þar sem aðstæður og
vinnubrögð geta verið
mismunandi, skal líta á
þessar upplýsingar sem
leiðbeinandi. Leitið alltaf
ráða hjá sölumönnum ef
ykkur finnst ástæða til.
Ekki má blanda öðrum
efnum saman við Exm
702, þar sem það breitir
eiginleikum efnisins og
kemur niður á gæðum
þess.

Annað

•
•
•
•

• 1 tonn af Exm 702 gefur.
560L af múrblöndu.
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