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Hitastig: Blönduna á ekki að nota við hitastig undir +5°C eða yfir +25°C. 
Vatnsinnihald/ Blöndun: Ekki skal nota meira vatn við blöndun en þjálni krefst. Til 
viðmiðunar má sjá vatnsþörfina í töflunni um tæknilegar upplýsingar og á límmiða á poka. 
Blöndunartími er mismunandi eftir því hve mikið er hrært í einu, en hræra skal blönduna þar 
til hún er kögglalaus og góð að vinna með. Blandan þarf að standa í 3 - 5 mínútur. Hana þarf 
að endurhræra áður en hún er notuð. 
Vinnuaðferð:  Filtmúr er dregin á flöt með spaða í jafnri og réttri þykkt. Hann er síðan 
pússaður þegar blandan hefur tekið sig hæfilega mikið. 
Aðhlúun: Nýútlagðan múr skal verja fyrir of hraðri útþornun, sérstaklega fyrsta sólahringinn 
eftir útlögn. Halda þarf múrhúð rakri fyrstu dagana eftir húðun ef þurrkur er mikill. 

 

Strax eftir notkun skal þrífa verkfæri og áhöld upp úr volgu vatni.  

 

Umbúðastærð er 25 kg poki.  

 

Filtmúr á að geyma á þurrum og frostfríum stað. 

 

Sementsblönduð efni hafa basíska verkun og leysa því upp húðfitu. Verja skal húð og augu 
með viðeigandi hlífðarbúnaði. Í öllum ÍMÚR blöndum er járnsúlfat til varnar krómexemi. 

 
Nota má Filtmúr eins og Steiningalím, þ.e til þess að líma steinsalla á steypta og múraða fleti. 
Það skal þó gert með varúð þar sem að opnunartími á Filtmúr er mun styttri en á 
Steiningalími og því er ekki ráðlagt að nota Filtmúr til límingar á steinsalla á stórum flötum 
eða þegar mikill þurrkur er. 
Filtmúr er sprautanleg múrblanda. 
Ekki má nota vöruna á annan hátt eða við aðrar aðstæður en tekið er fram á ofangreindu 
tækniblaði, án samráðs við BM-Vallá. Tilgangur tækniblaðsins er að tryggja að efnið sé notað 
við réttar aðstæður og á réttan hátt. 
Ef nýtt tækniblað er gefið út, glata allar fyrri útgáfur gildi sínu. 
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Hreinsun 

Pökkunarstærðir 

Geymsla 

Öryggisupplýsingar 

Sérstakar upplýsingar 


