
BM Vallá ehf

Breiðhöfða 3

110 Reykjavík

Sími: 412 5050

Fax: 412 5001

sala@bmvalla.is

bmvalla.is

ÍMÚR steypuhúð 
Hvít–Sementsgrá–Lituð 

NOTKUNARSVIÐ:

Steypuhúð er ætluð til húðunar á steypta og múraða fleti, til verndunar, holufyllingar og jöfnunar á 
áferð. Efnið myndar vatnsfælna húð og hentar því til að minnka vatnsdrægni steypu og múrs. Nota má 
steypuhúðina sem yfirborðsefni (hvít steypuhúð) og einnig má mála yfir húðina. 

EFNISLÝSING:

ÍMÚR steypuhúð er sements- og pólymerbundin blanda, sem er blönduð vatni fyrir notkun. Auðvelt er að 
hræra efnið út og með réttu magni af vatni verður það vellingur sem er þjáll að bera á. ÍMÚR steypuhúð 
festist vel við hreina steypu og múrfleti.

FORVINNA:

Flöturinn skal vera hreinn, þ.e. án fitu, málningar, ryks og annarra óhreininda, og ekki laus í sér. Ryk  og 
útfellingar skal þvo af með háþrýstiþvotti eða vatni og burstun. Stærri holur og misfellur skal fylla í áður 
með viðeigandi viðgerða- eða múrblöndu.  

Áður en fletir eru kústaðir, þarf að jafna rakastig og/eða rakadrægni flata. Það er hægt að gera með 
tvennum hætti :

•  Bleyta fleti með vatni. Áður en kústað er þurfa fletir að vera því sem næst rakamettaðir en samt 
yfirborðsþurrir. 

•  Grunna fleti með ÍMÚR múrgrunni. Grunnurinn þarf að þorna áður en kústað er. Mjög rakadræga 
fleti getur þurft að tvígrunna og þarf grunnurinn þá að þorna á milli umferða. Ekki skal líða meira en 1 
sólahringur frá því fletir eru grunnaðir og þar til steypuhúðin er borin á.

BLÖNDUN:

Blandan hrærð með venjulegum verkfærum:

ÍMÚR steypuhúð skal blanda hreinu  vatni og láta standa í 2–3 mínútur eftir hrærslu og endurhræra síðan 
rétt fyrir notkun. Hæfilegt vatnsmagn er u.þ.b. 0,24–0,26 lítrar í 1 kg af þurrefni. Blönduna má hafa þykkari 
ef hún er notuð sem spartl í litlar misfellur.

Blandan hrærð með sprautuvél:

Hægt er að hræra blönduna vatni með því að nota sprautuvél, þ.e. sambyggða hræri- og dæluvél með 
stillanlegum dæluafköstum. Sprautuvél þarf að vera útbúin dælubúnaði með litlum afköstum og hrærðri 
blöndunni er sprautað á fleti með þar til gerðum búnaði, þ.e. sprautubúnaði sem oft er kallaður „fínbyssa“. 

ÞEKJA:

Efnisnotkun er um 1,2–1,5 kg á fermetra (miðað við þurrblöndu).
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NOTKUN:

Almennt:
Hitastig þarf að vera yfir 7°C þegar efnið er borið á og haldast svo fyrsta sólahringinn.

Alltaf þarf að taka tillit til veðurskilyrða við húðun. Forðast þarf að bera efnið á fleti þegar sól skín á þá. 
Einnig þarf að hafa aðgát ef vindur/trekkur er mikill. Lágt hitastig (< 10°C), sól og vindur eru slæmar 
aðstæður við múrhúðun. Æskilegt er að hindra að fletir blotni fyrstu 2–3 sólahringana eftir húðun. 
Sérstaklega ef steypuhúðin á að vera lokaáferð á flötum, sjá viðauka 1 við þessa tæknilýsingu.

Notkun með venjulegum verkfærum:
Notaður er kústur eða pensill sem hentar þeirri áferð sem sóst er eftir. Blandan er borin jafnt á flötinn, 
þannig að þekjan sé fullnægjandi. Síðan er strokið strax yfir til að mynda áferð.

Séu bornar á tvær umferðir (yfirleitt ekki þörf) skal síðari umferð borin á þá fyrri svo fljótt sem tök eru á og 
skal forðast að bleyta flötinn undir seinni umferðinni. Þegar hitastig er 10°C eða meira, er eðlilegt að kústa 
seinni umferðinni eftir um 6–8 klst.

Notkun með sprautuvélum:
Þegar sprautuvél er notuð þarf að huga að dæluafköstum vélarinnar. Skipuleggja þarf verkið með þeim 
hætti að hægt sé að vinna blönduna með kústum nær strax eftir að sprautað hefur verið á flöt. Ágætt er 
að vinna blönduna á flötum í tvennu lagi. Fyrst er kústað til að jafna húðina og síðan er strokið yfir til að 
mynda áferð.

Eftirmeðhöndlun:
Ef hætta er á að nýútlögð húð þorni of hratt (sól og eða vindur/trekkur) er æskilegt að hindra of hraða 
útgufun með yfirbreiðslu. Varasamt er að úða vatni á húðina, sérstaklega ef húðin á að vera endanleg áferð á 
flötum. Ef mála á yfir húðina seinna, er í lagi að bleyta húðina að því marki að yfirborð hennar skemmist ekki.

Nota má málningu sem ætluð er á steyptan eða múraðan flöt og hentar aðstæðum að öðru leyti.

GEYMSLA, UMBÚÐIR, FRAMLEIÐSLA:

Efnið verður að geyma á þurrum stað. Umbúðastærð er 25 kg poki. ÍMÚR steypuhúð er sérframleiðsla, þ.e. 
blandan er sérframleidd fyrir kaupendur. Á það sérstaklega við um ef blandan er lituð með litarefnum.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR:

Efnisþörf (þurrblanda) pr. m² fyrir hverja umferð  1,2–1,5    kg

Mesta kornastærð      0,5    mm

Rakadrægni, mælingar samkvæmt ÍST EN ISO 15148: 2002
•  Rakadrægnistuðull: Ww24 = 0,71 kg/(m2 ∙ 240,5), sýni látin ná jafnvægisraka fyrir mælingu við 40–50% 

RF loftraka.

•  Rakadrægnistuðull: Ww24 = 0,29 kg/(m2 ∙ 240,5), sýni látin ná jafnvægisraka fyrir mælingu við 65% RF 
loftraka .

Veðrunarþol, mælingar samkvæmt Svensk Standard : SS 13 72 45
Flögnun úr sýnum við mismunandi aðstæður kg/m2 

Í vatni    Í 3% saltupplausn
28 daga 56 daga 7 daga  28 daga 56 daga

0,00  0,01  0,00  0,01  0,02
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AÐHLÚUN:

Verja skal húð gegn ofþornun, t.d. sterku sólskini og vindi, ofkælingu eða regni fyrstu sólahringana eftir að 
blandan er borin á. Nota skal heppilega yfirbreiðslu ef þörf krefur.

HREINSUN:

Þrífa skal áhöld með volgu vatni strax eftir notkun.

ÖRYGGI:

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.

VIÐAUKI 1:

Viðauki þessi á almennt við um útfellingar á múruðum og steyptum flötum, ekki er verið að fjalla 
sérstaklega um hættu á útfellingum þar sem notuð er ÍMÚR steypuhúð. Hætta á útfellingum á flötum þar 
sem notuð er ÍMÚR steypuhúð er minni en almennt gerist á steyptum og múruðum flötum.

Útfellingar í múr og steypu:

Ljósleitar blæðingar/taumar á múruðu og steyptu yfirborði eru yfirleitt kalkútfellingar, eða nánar tiltekið 
karbónatútfellingar. Um er að ræða þunnt lag kalsíum karbónats af völdum kolsýringar, eða ummyndunar 
kalkefnasambanda sements á yfirborði steyptra og múraðra flata.

Í stuttu máli má útskýra fyrirbrigðið á eftirfarandi hátt:

Fletir þurfa að verða fyrir vatnsálagi (rigningavatn t.d.) nægjanlega lengi og oft, svo þetta komi fram. Vatnið 
sem háræðar flata draga í sig leysir upp kalksambönd í sementinu, þannig að kalsíum- og hýdroxíðijónir 
leita í vatnsupplausn út á yfirborðið. Á yfirborðinu verða efnahvörf við koldíoxíði úr andrúmsloftinu og til 
verður kalsíum karbónat, sem situr eftir sem hvítleitt lag.

Á flötum þar sem vatnsálag er minna ber ekki á þessu. Þar verður efnahvarfið, þ.e. kalsíum karbonat 
myndast, inni í háræðunum og lokar þeim. 

Ekki hefur fyrirbrigðið verið rannsakað sérstaklega m.t.t. þess að lágmarka hættu á útfellingum. Reynsla er 
fyrir því að meira ber á þessu í múrhúðum ef húðir þorna of hratt (sennilega meiri háræðamyndun) fyrst 
eftir útlögn/húðun, og að fletir verði fyrir nægjanlegu vatnsálagi fljótlega á eftir. Algengast er að útfellingar 
sem þessar komi fram sem taumar undir eða fyrir neðan hallandi eða lárétta fleti. Einnig ber meira á þessu 
á neðri hluta flata, því raki er lengur á yfirborði þar.

Þetta er vel þekkt fyrirbrigði og er sýnilegt í öllum steyptum og múruðum flötum, þar sem skilyrði eru til 
staðar.

Til að lágmarka hættu á útfellingu er gott að hafa eftirfarandi í huga við gerð múrhúða:

•  Hindra eða að koma í veg fyrir að múrhúðir þorni of hratt fyrstu 6–12 klst. eftir húðun. Er það til að 
lágmarka háræðarmyndun í yfirborði húða.

•  Hindra að vatn komist að húðum fyrstu dagana eftir húðun, þ.e. að vatnsfilma sé yfir múrhúðinni í lengri 
tíma. Er það til minnka hættu á að efnahvörf verði á yfirborði húðanna. Hætta á sýnilegum útfellingum á 
yfirborði flata minnkar eftir því sem lengra líður frá gerð múrhúða. Er það vegna þess að jónir sem valda 
útfellingum bindast inn í húðinni og í háræðum sem myndast hafa.
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