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ÍMÚR Trefjapússning 

Tækniblað/Notkunarleiðbeiningar     14 

 

Notkunarsvið: Trefjapússning er milligróf, trefjastyrkt sprautumúrblanda ætluð sem 
burðarlag í múrkerfi á plasteinangrun, þ.e. ofan á Grunnmúr. Blönduna er hægt að nota bæði 
úti og inni. 

Efnis eiginleikar: Trefjapússning er sementsbundin sprautumúrblanda, blönduð fjölliðum og 
tilbúin til notkunar, aðeins þarf að bæta í hana réttu magni af vatni. Blandan er með 3 mm 
löngum polypropylene trefjum. Blandan er vatnsheldin sprautumúrblanda, þ.e. nýútlögð 
múrhúð þornar (tapar vatni) mun hægar en blanda sem ekki er vatnsheldin.   Trefjapússning 
er framleidd eftir kröfum ÍST EN 998-1:2010 og er í flokki GP. 

 

Þurrefnisþörf, 1 mm lagþykkt 1,62 kg/m2 Mesta kornastærð 1,5 mm 

Vatnsþörf 0,185 l/kg Brunaflokkur Óbrennanlegt 
  

Meðal þrýstiþol* 28 daga      14,0 MPa ÍST EN 1015-11:1999 

Meðal beygjutogþol 28 daga     4,0 MPa ÍST EN 1015-11:1999 

Varmaleiðni  0,82 W/m K ÍST EN 1745:2012, Tafla A.12 

Þurr rúmþyngd 1.743 Kg/m3 ÍST EN 1015-10:1999 

Vatns ídrægni W2 ÍST EN 1015-18:2002 
 

* Þrýstiþols flokkur: CS IV samkvæmt ÍST EN 998-1:2010  

 

Fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda við val á einangrunarplasti í múrkerfið. Undirlagið, 
Grunnmúrinn skal vera hreinn og búin að taka sig (harðna), rakamettaður en yfirborðþurr 
þegar trefjapússning er sett á flötinn. Hægt er að nálgast leiðbeiningar fyrir uppsetningu á 
múrkerfum hjá BM-Vallá. 

Undirbúningur:  Áður en vinna við múrhúðun hefst þarf að aðgæta hvort blöndunar- og 
dælubúnaður sprautuvélanna sé hreinn. Ef svo er ekki þarf að hreinsa hann áður en vinna 
hefst. 
Eins og alltaf, þarf að miða múrvinnu við ytri aðstæður. Forðast þarf veðurskilyrði þar sem 
fer saman sólskin og mikill vindur fyrsta sólarhringinn. 
Undirbúa þarf fleti á viðeigandi hátt.  

 

Hitastig: Blönduna á ekki að nota við hitastig undir +5°C eða yfir +25°C. 

Vatnsinnihald/ Blöndun: Notkun með sprautuvélum : Ekki skal nota meira vatn við blöndun 
en þjálni krefst. Við notkun með sprautuvélum skal fara eftir eftirfarandi leiðbeiningum með 
slönguþversnið. 
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 Flutnings- 

 vegalengd    Slönguþversnið 

 Minna en 20 m Fyrstu metrarnir 50mm slanga  því næst 35 mm   

                            slanga  fremst 25 mm slanga, mest 10 m 

Meira en 20 m Fremst við byssuna skal hafa 25 mm slöngu mest 10 m   Því 

næst 35 mm slöngu mest 10 - 15 m  aðrar slöngur að 
dælunni skulu vera 50 mm. 

Nota á þrýstingsmæli og staðsetja hann við dæluna. Stilla skal vatnsmagnið við blöndun 
þannig að hann sýni um 10 - 15 bör, samt ekki meira en 20 bör, þegar notuð eru 
slönguþversnið samkvæmt leiðbeiningum. Þegar þversnið eru minnkuð skal alltaf gera það í 
litlum þrepum, þ.e. úr 50 mm niður í 35mm og síðan niður í 25 mm. 

Notkun með blöndunarvélum : Notið ekki meira vatn en þjálni krefst. 
Notkun með belghrærivélum : Notið uppgefið magn af vatni og hrærið blönduna ekki meira 
en þörf er á. Ekki má hræra blönduna meira en í um 2 mínútur.   
Notkun með múrhræru (pinnahrærivél): Ekki er mælt með að hræra sprautumúrblöndur 
með múrhræru vegna þess að loftinnihald blöndunar verður allt of hátt og styrkur 
/veðrunarþol minnkar. 
Aðhlúun: Nýútlagðan múr skal verja fyrir of hraðri útþornun, sérstaklega fyrsta sólahringinn 
eftir útlögn. Trefjapússningu skal halda rakri í a.m.k 4 - 7 daga. 

 

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

 

Umbúðastærð er 25 kg poki. Einnig er blandan afgreidd frá framleiðanda í sílói.  

 

Trefjapússning á að geyma á þurrum og frostfríum stað. Geymsluþol blöndu er um 18 mánuðir 
frá pökkunardegi sem merktur er á umbúðir. 

 

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. 

 

Yfirborðsmeðhöndlun: Fara skal eftir leiðbeiningum frá framleiðanda yfirborðsefnis varðandi 
rakastig múrlags við ásetningu.  
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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