
 

 

Sjálfútleggjandi sementsbundin perluílögn 

 

 

NOTKUNARSVIÐ: 

Sjálfútleggjandi sementsbundna perluílögnin er ætluð sem afréttingarlag ofan á steypu en hentar 

ekki ofan á einangrun. Hún hefur svipaða eiginleika og hefðbundin sandílögn. Sjálfútleggjandi 

sementsbundnu ílögnina er hægt að nota innanhúss og hentar sérstaklega vel í votrýmum.Einnig 

hentar perluílögnin vel sem steypa í þrönga byggingarhluta þar sem erfitt er að koma steypunni 

fyrir og nauðsynlegt er að nota ílagnardælu.  

 

Ráðlegt er að halda styrk ílagnarinnar sem lægstum, gjarnan C12 til að minnka hættu á losi frá 

undirlagi. Ílögnin hagar sér svipað og aðrar sandlaganir. Hún springur, en ef undirvinnan er í lagi 

mun ekki verða los frá undirlagi. Eins og í öðrum sandlögunum er ráðlegt að halda þykkt hennar 

sem minnstri til að minnka hættu á losi, gjarnan undir 4–6 cm. Til að ná að jafna hana út þarf þó 

að jafnaði að lágmarki 3 cm þykkt. 

 

 

 EFNISLÝSING: 

 

Perluílögnin er blanda af sementi, mélu,  sandi, fínni perlu og íblöndunarefnum.  

 

 

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR:  
 

• Þrýstiþol er hægt að velja eftir notkunarsviði. Að jafnaði eru ílagnir hafðar veikar, með styrk 12 

MPa til að minnka hættu á losi frá undirlagi 

• Mesta kornastærð: 10 mm 

• Rúmþyngd: 2100 -2350 kg/m3 

• Mesta kornastærð Dmax: 10 mm 

 

 FORVINNA :  

Nauðsynlegt er að hreinsa yfirborð steypu vel áður en ílögnin er lögð á hana. Gott er að 

háþrýstiþvo hana og/ eða slípa og ryksuga. Eftir hreinsun og annan undirbúning þarf annað hvort 

að bleyta flötinn eða grunna með múrgrunni. Þar sem mikil hætta er talin á losi t.d. þar sem 

notuð er sterk ílögn eða mikil þykkt getur verið ráðlegt að grunna með sterkari grunni eins og 

epoxy. 

 



 

• Ef fletir eru bleyttir eiga þeir að vera sem næst rakamettaðir en samt vera yfirborðsþurrir þegar 

ílögnin er sett á.  

• Ef grunnað er með akryl múrgrunni þarf grunnurinn að taka sig vel eða þorna. Gleypna fleti 

getur þurft að grunna tvisvar. Grunnurinn þarf að þorna milli umferða. 

 

 NOTKUN: 

• Fyrir niðurlögn þarf að ganga frá hæðarpunktum og undirlaginu. 

• Lágmarkshiti við niðurlögn er að jafnaði 5 C og mesti hiti 30 C. 

• Blástur eða sólarljós sem gæti þurrkað út ílögnina skal forðast þegar verið er að 

leggja hana. 

• Ílögninni er að jafnaði dælt með lítilli dælu með meðfærilegum barka.Hún er höfð fljótandi: 

sigmálsrennsli milli 210 og 240 mm (mælt með litlu sigmáli).Of stíf steypa gefur ójafnt yfirborð 

en ef hún er of blaut er hætt við aðgreiningu og veiku yfirborði. 

• Ílögninni er jafnað út með rörasladdara eins og anhydriti til að fá réttar hæðir og jafnt yfirborð 

 

AÐHLÚUN OG EFTIRVINNA: 

• Mikilvægt er að verja ílögnina fyrir útþornun fyrsta sólarhringinn.  Annars myndast plastískar 

sprungur. Hægt er að sprauta á hana steypuþekju sem hindrar útþornun eða forðast allt sem getur 

valdið útþornun: blástur, hitamun eða lágt rakastig.  

• Eftir að steypan hefur harðnað er gott að hindra útþornun í amk nokkra daga. Því lengur sem 

líður þangað til útþornun hefst því sterkara verður yfirborð hennar. Gott er þó að ílögnin hafi 

þornað vel út áður en gólfefni er lagt á. Það minnkar hættu á skemmdum.  

• Áður en flísar eða álímt parket er lagt á ílögnina þarf að jafnaði að slípa burt efsta veikasta 

lagið. 

ÖRYGGI: 

 

Sementsblönduð efni hafa basíska verkun og leysa því upp húðfitu. Verja skal húð og augu með 

viðeigandi hlífðarbúnaði. 
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