Murtett
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Slammemasse

PRODUKTBESKRIVELSE
Murtett leveres som tørrmørtel og er
sammensatt av portlandsement, sand
opptil 0,2 mm, plastiserende, tettendeog heftforbedrende tilsetningsstoffer.
Standardproduktet er sementfarget,
men kan også leveres hvit eller farget
etter avtale.
Murtett skal kun tilsettes vann.
BRUKSOMRÅDE
Murtett påføres med kost, stålsparkel eller
sprøyte i 1 – 3 lag for tetting mot ensidig
vanntrykk eller som slamming / maling.
BRUKSANVISNING
Underlaget, som kan være betong, lettbetong, sprøytebetong, tegl eller annet
murverk, rengjøres og sugende flater
forvannes godt.
Dype sår og dårlig fylte fuger flikkes
med egnet reparasjonsmørtel og gis
anledning til å herde natten over.
Murtett blandes i egnet blander eller
med drill og visp.
9 – 10 liter vann pr. sekk á 25 kg gir
lettflytende konsistens for slamming.
7 – 8 liter vann pr. sekk á 25 kg gir
tungtflytende konsistens for sparkling.
Ved bruk av blander helles ca. 8 (6) liter
vann i denne og 25 kg Murtett tilsettes
langsomt. Bland til klumpfri masse.
Tilsett resten av vannet til ønsket konsistens, og bland ytterligere 2 – 3 minutter.
Slamming (maling)
Utføres i 2 – 3 strøk. Til første strøk
benyttes meget tynn velling. Avhengig
av temperaturen og tørkebetingelsene
kan andre strøk påføres 3 – 6 timer
senere, mens tredje strøk, som gir best
resultat, påføres neste dag. Leca, betong
og pussede flater kan behandles direkte.
Murtett kan sprøytes med egnet utstyr.

Produsent:
Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com

Herding
Anvendes helst ved temperaturer over
+5oC, og aldri under +2oC de første 48
timer. I tørt klima og på spesielt sugende
underlag er det en fordel å ettervanne
massen noen dager.
VERNETILTAK
For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon - se eget sikkerhetsdatablad.
Sikkerhetsdatabladene finnes på
www.mapei.com.
MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som
fremkommer i denne produktbeskrivelse
representerer vår nåværende kunnskap
og erfaring om produktene.
All ovenstående informasjon må likevel
betraktes som retningsgivende og
gjenstand for vurdering.
Enhver som benytter produktet må på
forhånd forsikre seg om at produktet er
egnet for tilsiktet anvendelse.
Brukeren står selv ansvarlig dersom
produktet blir benyttet til andre formål
enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.
Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgsog leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Dokumentasjon:
Farge:

Grå/hvit

Forbruk:

Ca. 1-1,5 kg/m2 pr. strøk

Emballasje:

Leveres i 10 kg spann, 25 kg sekker og
1000 kg big-bag

Lagring:

Må lagres tørt, og er i uåpnede sekker
holdbar i 12 måneder.

