
 Serpo 261

Notkunarsvið
Serpo 261er trefjastyrkt múrblanda sem m.a. er
ætluð sem hluti af Serpo múrkerfi, ýmist á einangrun,
bæði plast og harðpressaða  steinull, og líka beint
á steypta fleti.
Serpo 261 hentar einnig einstaklega vel til viðhalds
og endurbóta á eldri steypu.

Kostir
Serpo 261 er frammleitt úr Portland sementi, trefjum
og kalki með náttúrusandi og dolomitkvarts sem
fylliefni. Serpo 261 má bæði sprauta og leggja með
höndum.
Það er mælt með steiningarlími/filtmúr eða
silicat/silicon múrhúð sem endanlegu lagi.

Þykktarsvið
Á plast einangrun 4mm, á steinull 5mm.
Seinna lag er 3-4mm.
Á steyptan flöt: 3-10mm
(Ef lagþykkt fer yfir 3mm án þess að nota styrktarnet,
þarf að setja múrinn á í tveim umferðum með 12-
24klst millibili)

Eiginleikar
Þrýstiþol (EN 1015-11):          CS III
Þrýstiþol (EN 1015-11): 6-10Mpa
Brunaflokkun. (EN 13501-1): F
Trefjastyrkt: Já
Kornastærð: Max 1,0mm.
Lágmarkshiti: +5°C
Vatnsþörf: 22%.
Útöndun: Mjög góð

Undirvinna og grunnur.
Ef Serpo 261 er notað á einangrun skal fara
nákvæmlega eftir viðkomandi leiðbeiningum um
Serpo múrkerfi.
Ef Serpo 261 er sett beint á steyptan flöt, þarf undirlag
að vera hreint og þurrt. Hreinsa þarf burt lausan múr
og allt það sem getur komið í veg fyrir góða viðloðun.
Grunnið síðan með Weber Floor 4716

Blöndun og hrærsla
Vatnsmagn er 5,5 lítrar í 25 kg. poka.
Hrærið efnið vandlega saman. 7-10 mín
með hæggengum blandara.
Ef notuð er múrsprauta þarf vatnsíblöndun
að vera u.þ.b. 22%

Ásetning
Serpo 261 má sprauta með hefðbundinni
múrsprautu með 12mm spíss. Einnig má
draga það á með bretti.
Algengast er að Serpo 261 sé sett á í
tveim umferðum, og styrktarnet sett í fyrri
umferð. ( Sjá þykktarsvið hér ofar )
Verja þarf múrinn fyrir of hröðum þurrki
með því að vökva hann.
( Ca 1 vika við 15-20°C.
Fer þó eftir vindi og loftraka )

Efnisnotkun
1 mm þykkt = 1,5 kg/m2
5 mm þykkt = 7,5 kg/m2
10 mm þykkt = 15 kg/m2

Geymsluþol
12 mánuðir í heilum pokum og
þurri geymslu.

Aðgæsla
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.

Annað
Þar sem aðstæður og vinnubrögð geta verið
mismunandi skal líta á  þessar upplýsingar
sem leiðbeinandi. Leitið alltaf upplýsinga hjá
sölumönnum ef í vafa. Ekki má blanda öðrum
efnum saman við Serpo 261 þar sem það
breitir eiginleikum efnisins og kemur niður á
gæðum þess.
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