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ÍMÚR milligróf 
viðgerðarblanda

NOTKUNARSVIÐ: 

Milligróf viðgerðarblanda er hraðharðnandi trefjastyrkt blanda ætluð til viðgerða á steinsteypu, t.d. til 
viðgerða á uppsöguðum sprungum, láréttum og lóðréttum flötum, köntum o.fl. Blönduna er hægt að 
nota bæði úti og inni.

EFNISLÝSING: 

Milligróf viðgerðarblanda er sementsbundið efni, blandað pólymer og er tilbúið til notkunar, aðeins þarf að 
bæta í það réttu magni af vatni. Blandan er með 3 mm löngum polypropylen trefjum. 

FORVINNA: 

Mikilvægt er að flötur sem gera á við sé hreinn. Hann skal vera laus við olíur, fitu og málningu. Höggva 
skal burt lausa steypu og jafna flöt eftir því sem tök eru á. Gæta skal að því að brúnir á viðgerðarfleti séu 
hornréttar við heila fleti.

Eftir hreinsun og annan undirbúning þarf annað hvort að bleyta fleti eða grunna með ÍMÚR múrgrunni.

•  Ef fletir eru bleyttir eiga þeir að vera sem næst rakamettaðir en samt að vera yfirborðsþurrir þegar 
viðgerð hefst. Sýnilegt vatn má ekki vera á fletinum við húðun.

•  Ef grunnað er með ÍMÚR múrgrunni þarf grunnurinn að taka sig vel eða þorna áður en húðað er. 
Gleypna fleti getur þurft að grunna tvisvar. Grunnurinn þarf að þorna milli umferða.

BLÖNDUN: 

Milligrófa viðgerðarblöndu skal blanda saman við hreint vatn. Blöndunartími er mismunandi eftir því hve 
mikið magn er hrært í einu, en að jafnaði skal hræra blönduna þangað til hún er kögglalaus og góð að 
vinna með.

NOTKUN: 

Alltaf verður að miða múrvinnu við ytri aðstæður. Forðast þarf veðurskilyrði þar sem fer saman sólskin og 
mikill vindur/trekkur. 

Framkvæmdinni er skipt í tvö þrep:

1. Fyrst er þynntri blöndunni kústað á viðgerðarflötinn. Mælt er með því að blanda efnið út í upplausn af 
ÍMÚR Akrýl-100 og vatni (1:2) þegar kústað er.

2. Síðan er viðgerðarblöndunni með réttu magni af vatni smurt á viðgerðarflötinn, áður en kústunarhúðin 
storknar. 

Hægt er að setja efnið út í allt að 50 mm lagþykktum. Blandan byrjar að harðna 25 til 40 mínútum eftir 
blöndun (háð hitastigi). Þess vegna skal þess gætt að blanda hæfilegt magn hverju sinni sem auðvelt er að 
vinna úr.

Blönduna á ekki að nota við hitastig undir +5°C.
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HREINSUN: 

Best er að þrífa verkfæri og áhöld upp úr volgu vatni strax eftir notkun.

GEYMSLA OG UMBÚÐIR:

Milligrófa viðgerðarblöndu á að geyma á þurrum stað. Umbúðastærðir eru 12,5 og 25 kg pokar.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR:

Þrýstiþol   eftir 1 dag   10 MPa

Þrýstiþol   eftir 28 daga   42 MPa

Beygjutogþol   eftir 1 dag  3,2 MPa

Beygjutogþol   eftir 28 daga  6,8 MPa

Frostþol (SS137244)  Mælt í NaCl upplausn  Flögnun eftir 56 umferðir <0,20kg/m2

Mesta kornastærð  1,5 mm

Vatnsþörf   0,150 l/kg

Efnisþörf á m²   1 cm þykkt lag  18,0 kg

AÐHLÚUN:

Nýútlagðan múr skal verja fyrir of hraðri útþornun, sérstaklega fyrsta sólarhringinn eftir útlögn og einnig 
meðan á hörðnun stendur, ef þurrkur er mikill.

ÖRYGGI:

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