weber firemortar
• Tål upp till +1200 C
• Det eldfasta bruket binder keramiskt vid + 700 C
• även användbart/lämpligt för bakugnar

Produktspecifikation



Om produkten

kemiskt och keramiskt bindande murbruk avsett för eldstäder
där vedeldning förekommer, endast avsett för murning av
eldfast tegel.
Egenskaper
• Brandsäker
• Slitstark

Materialåtgång

2.4-2.6 L (5 kg) färdigblandad massa räcker till ca
20 eldfasta tegel.

Bindemedel

vattenglas

Sammanslagning

kvartssand 0-0,5 mm

Brandklass

A1

Lagring

Ca 24 månader efter produktionsdatum i
oöppnad förpackning, torrt och varmt.

Förpackning

5 kg Platsförpackning

• Normaltorkande

Appliceringsmetod
• Appliceras för hand

Användningsområde

Murbruk avsett för murning med eldfast tegel i eldstäder
inomhus. ej avsett för att laga större hål i eldstäder och ej för
putsning i öppna spisar 
Typ av underlag
• Tegel
Begränsningar
• Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Eldfast murbruk avsett för murning av eldfast tegel i öppna
spisar, ej för utomhusbruk. 

Blandning

1 påse Firemortar (5 kg) blandas med 0,8-0-9 L rent vatten.
blanda med en visp eller väldigt ordentligt med en slev. det är
mycket viktikt att produkten blandas med och i rena verktyg
och hinkar eftersom cement och kalk kan påverka den färdiga
produkten negativt. Börja med att blanda produkten med lite
mindre vatten än vad det står på påsen, låt massan sedan
stå och jäsa i minst 30 minuter för att sedan späda och vispa
produkten till en arbetsbar konstistens med resten av vattnet.

Användning

det färdigblandade bruket måste hålla en temperatur på
minst +10 C och den eldfasta teglen måste hålla en temp på
minst + 5 C. Eldstäder som kan elda 5-10 kg ved åt gången
måste muras i förband med minst 1/3 förskjutning av stenen.
Fogar utförs med 1-2 mm tjocklek. innan man börjar använda eldstaden så måste murningen ha stått i 2-3 veckor. efter
detta så ska man elda med en liten eld dom kommande 3-5
dagarna men bara 1-2 tim/ eldningstillfälle. efter varje eldningstillfälle så lämnas dörrarna öppna i eldstaden. 
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Skötselanvisning

Mindre skador i fogar och tegel kan lagas med Firemortar.
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Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än
att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
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