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Grófur þenslumúr 
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Notkunarsvið: Grófur þenslumúr er þenslumyndandi múrblanda. Blandan er sterkt 
vatnsheldin  og er ætluð til að fylla rými þar sem aðkomuvatn er, t.d. í borholur þar sem 
grunnvatnsstaða er há. Hægt er að nota blönduna þar sem grunnvatnið er saltmengað . 
Blandan uppfyllir  kröfur sem settar eru fram í staðlinum ÍST EN 447 : 2007, að svo miklu leyti 
sem staðallinn á við um þenslumyndandi múrblöndur, sem notaðar eru til að festa bergbolta. 

Efniseiginleikar: Grófur þenslumúr er sementsbundið efni og er tilbúið til notkunar, aðeins 
þarf að bæta í þurrblönduna réttu magni af vatni. Blandan verður seigfljótandi eftir að hún 
hefur verið hrærð með vatni. 

 

Þurrefnisþörf 1900 kg/m3 Mesta kornastærð 3,0 mm 

Vatnsþörf 0,15 l/kg Brunaflokkur Óbrennanlegt 
  

Meðal þrýstiþol 3 daga      25,0 MPa ÍST EN 1015-11:1999 

Meðal þrýstiþol 28 daga    45,0 MPa ÍST EN 1015-11:1999 

Meðal beygjutogþol 28 daga 7,5 MPa ÍST EN 1015-11:1999 

Þensla > 0,1%  
 

 

Ráðlegt er að skipuleggja framkvæmd við dælingu í holur vel, áður en byrjað er. Staðsetja 
hræri – og dælubúnað þannig að dæluvegalengd verði ekki meiri en þarf. 

 

Hitastig: Grófan þenslumúr  er hægt að nota við hitastig niður í allt að +5°C.  Ef volgt vatn er 
notað við blöndun er hægt er að nota efnið við lægra hitastig. 

Blöndun:  Ekki skal nota meira vatn við blöndun en þjálni krefst.  

Þurrefninu  skal blanda saman við kalt, hreint vatn. Þegar unnið er við lágt hitastig má nota 
volgt vatn (allt að 25 °C). Best hentar að nota sambyggða hræri og dæluvél við að hræra 
blönduna með vatni og dæla henni niður í holur. Einnig hentar að nota hrærivél fyrir 
þurrblöndur ( „continuous mixer“ ) er hrærir beint í dælu er dælir blöndunni strax á 
notkunarstað.  Með því að nota þess konar búnað við að hræra blönduna með vatni, fæst 
kögglalaus og einsleit blanda. Auðvelt er að dæla blöndunni strax eftir að hún hefur verið 
hrærð með vatni. Seigja blöndunnar vex nokkuð hratt  20 – 40 mínútum eftir að hún hefur 
verið hrærð með vatni. Hafa verður þetta í huga við notkun. Ef hrærð blandan er látin bíða of 
lengi í slöngum frá dælu, getur verið erfitt að ná blöndunni af stað aftur í slöngum, þegar 
dæling hefst að nýju. 
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Vinnsla/dæling: - Áður en vinna hefst þarf að aðgæta hvort blöndunar- og dælubúnaður 
sprautuvélanna sé hreinn. Ef svo er ekki þarf að hreinsa hann áður en vinna hefst. 

- Ráðlegt er að dæla blöndunni frá botni borhola upp að yfirborði. 

- Þegar vatn er í borholum verður að dæla múrblöndunni frá botni upp að yfirborði. Ekki má 
láta blönduna falla gegnum vatn. 

Eftirfarandi leiðbeiningr  um slönguþversnið eiga við þegar blöndunni er dælt í gegnum 
slöngur.: 

- Ekki er ráðlegt að nota minna þversnið ( innanmál ) en 35 mm. 

- Ef flutningsvegalengd er meiri en 30 m, er ráðlegt að hafa slönguþversnið 50 mm ( 
innanmál ) næst dælunni.  

- Ráðlegt er að hafa slönguþversnið 50 mm mesta hluta flutningsvegalengdar, þegar 
dæluvegalengd er mikil. 

- Ef þannig háttar til að nota þarf minna slönguþversnið en 35 mm, skal hafa þá slöngu 
ekki lengri en nauðsynlega þarf. 

- Forðast skal að minnka slönguþversnið í of stórum þrepum. 

Þegar unnið er við að dæla í holur í lengri tíma er ráðlegt að skipta framkvæmdinni í áfanga. 
Vegna þess hvað seigja blöndunar vex t.þ.a.g. fljótt eftir blöndun með vatni, er ákveðin 
hætta á að blandan setjist inn í hræri – og dælubúnað  véla. Því er ráðlegt að skipta 
framkvæmdinni í 3 – 4 klst. áfanga og hreinsa hræri – og dælubúnað véla og slöngur einnig, á 
milli áfanga. 

 

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

 

Umbúðastærð er 25 kg poki.  

 

Grófur þenslumúr 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 BM-Vallá blöndum er járnsúlfat til varnar krómexemi. 

 

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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