
Efnislýsing:
Weber 4040 Combi Rapid er hraðþornandi fín múrblanda,
ætluð til viðgerða, hleðslu og fínspörtlunnar á öllum flötum
innandyra. Þjálni efnisins fer eftir vatnsmagni og getur verið
frá nánast fljótandi til pastakendrar áferðar.

Notkunarsvið:
Weber 4040 Combi Rapid er  ætlað til viðgerða, hleðslu og
fínspörtlunnar á öllum flötum innandyra.
Ekki er þörf á frekari yfirborðsmeðhöndlun svo sem slípun
eða fínspörtlun. Fullþornað hentar efnið mjög vel undir öll
gólfefni. Hinn stutti þurrktími leyfir yfirmálun eftir nokkra
klukkutíma.

Undirvinna:
Undirlagið skal vera hreint og laust við lausan múr,
sementslamma, raka, fitu og önnur óhreinindi sem komið
geta í veg fyrir góða viðloðun.
Styrkur undirlags þarf að vera a.m.k. 0,5 MPa fyrir fínspörtlun
og a.m.k. 0,8MPa fyrir þykkari lög.
Ef laga þarf lakkað gólf skal slípa yfir með sandpappír og
matta yfirborðið. Grunnið síðan með Maxit Floor 4716 í
hlutföllunum 1:1, stráið þurru múrefnið í blautan
grunninn og kústið saman. Látið þorna og undirlagið er
tilbúið til aðgerða.

Grunnur:
Grunnið með Weber Floor 4716 og blandið hann 1 hluta
grunn og 3 hlutar vatn. ( sjá tæknilýsingarblað )

Blöndun og lögn:
Vatnsmagn er 5,5 - 6  lítrar í 25 kg. poka. ( 1,1-1,2 L í 5kg
pakkningu).  Hrærið saman með hæggengri borvél í u.þ.b.
3 mínútur. Blandið ekki meira efni en notað er á 5-10
mínútum. Ekki má bæta við meira vatni eftir að blöndun er
lokið.

Ásetning:
Berið efnið á flötinn, annaðhvort með skeið eða spaða.
Fyllið sárið og sléttið ef um viðgerð er að ræða. Við spörtlun
hvort sem er á veggjum eða gólfið er efnið borið á og jafnað
með spaða. Ef þarf að slípa saman samskeyti eða laga
eitthvað má gera það þegar efnið hefur harðnað nægjanlega.
Athugið að uppgefnir þurrktímar eru háðir því að hiti sé um
20°C, loftraki RF ca 40% og næg loftræsting.

Weber  Floor 4040 Combi Rapid

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

Athugið:
Floor 4040 Combi þornar nægjanlega á ca 2 klst. til að
leggja gólfefni á flötinn, svo framarlega að viðkomandi
efni þoli 80%RF. Best er að ráðfæra sig við seljendur
gólfefnisins um hvernig mæla skuli rakastig í
undirlaginu og við hvaða rakamörk skal miða.

Eiginleikar:
Þykkt max: 50 mm
Þykkt min:   1 mm
Þrýstiþol(EN 13892-2) 33 MPa
Beygjutogþol(EN 13892-2)   8 MPa
Inniheldur: Aluminatsement
Vatnsþörf (spartl) 22% (5,5L/25kg)
Vatnsþörf (viðgerð) 24% (6L/25kg)
RWFC þol gagnvart hjólum
skrifborðsstóla (EN 13892-7)
Gólfefni lagt eftir 2klst
m.v. 0,5-50mm RWFC 250
Gólfefni lagt eftir 1 viku.
m.v. minnst 2mm RWFC 550
Efnisnotkun
10mm þykkt: 16kg/m2

Gönguhæft eftir 30-60 min
Fullþurrt ca 2-4klst
Geymsluþol ca 12 mán

Aðgæsla:
Með raka eða vatni, virkar efnið eins og önnur múrefni,
ertandi á húð og slímhimnu í augum og öndunarvegi.
Það er því alltaf ráðlagt að nota hlífðarbúnar, svo sem
rykgrímur, öryggisgleraugu og hanska. Þar sem
aðstæður og vinnubrögð geta verið mismunandi skal
líta á  ofangreindar upplýsingar sem leiðbeinandi.


