
Forvinna/undirlag.
Hentar vel yfir allar tegundir
undirlags, múr, steypu o.s.fr.
Múrið trefjanet yfir óstöðugt
undirlag, samskeyti og setjið
efnið á í m.a.k. 10mm þykkt.
Undirlagið verður að vera
þurrt, hreint og laust við öll
efni sem geta hindrað viðloðun.
Undirlagið skal grunna/metta
með MD-16 grunninum. Raki
bundinn í veggjum/lofti má
ekki vera meiri en 2,5%

Notkunarsvið.
Pússningargifsmúr með
sléttu yfirborði fyrir bæði loft
og veggi. Má nota innandyra
þó ekki á votrými, svo sem
sturtuklefa sundlauga o.s.fr.
Má nota í eldhús og baðherbergi
heimila samkv. DIN 18550

Efnislýsing.
Weber ip 22 er léttur gifsmúr
ætlaður fyrir sprautur/dælur.
samkv. DIN 1168, og uppfyllir
kröfur múrflokks P IVa samkv.
DIN 18550 fyrir púsningu á veggi
og loft í einni umferð. Weber ip 22
samanstendur af gifsi, steinefnum
og íblöndunarefnum til að bæta
viðloðun og vinnslueiginleika.

Ásetning.
Með öllum venjulegum múr-
sprautum/dælum.

  Grófpússun.
Efninu er komið á og það afrétt.

  Fínpússning.
Afrétt yfirborðið er filtað og glattað
með svamp. Til að auka sléttleika
má strjúka yfir með vatni.
Þegar Weber ip 22 er fullþurrt má
mála yfir það eða klæða að vild.

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

Annað.
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 Weber
ip 22, þar sem það breitir
eiginleikum efnisins og
kemur niðrá gæðum þess.

Gifs sprautumúr / inni

Weber ip 22

Efnisnotkun
• 1 tonn af Weber ip 22 gefur.

1.200 l af múr.

• Efnisþörf: ca. 0,8 kg/mm pr.
m².

Miðast við slétt undirlag.

Tæknilegar upplýsingar

Hám. tími í sprautu: 15 mín

• Flokkun múrefnis:
P IVa m.v. DIN 18550

Geymsluþol
• 6-12 mánuðir á köldum

þurrum stað.

•

•

Flokkun byggingarefnis:
A1. Brennur ekki.

•

• Þykktarsvið: min. 10mm
Þrýstiþol: > 2,0 N/mm²•

Vatnsþörf: 15L í 30kg poka.•

Klettshálsi 7. 112 Reykjavík
Tel:  412-2500  Fax:554-1769
sala@murbudin.is

Fuglavík 18. 230 Reykjanesbæ
Tel:  412-2500  Fax:517-6068
sudurnes@murbudin.is

Furuvöllum 15. 600 Akureyri
Tel:  412-2500  Fax:517-6069
akureyri@murbudin.is

Garðarsbraut 50. 640 Húsavík
Tel:  464-4100  Fax:464-4109
murbudin@simnet.is

Flötum 29. 900 Vestmannaeyjum
Tel:  481-3533  Fax:554-1769
steini@geisli.is


