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HEY'DI
STORMURING
Fiberarmert ”gjør det selv” multimørtel til mur-,
puss- og reparasjon. Smidig - enkel i bruk sitter som et skudd.

Beskrivelse - Bruksområder
Hey'di Stormuring er en fiberarmert
multimørtel til alle mur-, puss- og
reparasjonsarbeider på mur, tegl, lettklinker
og betong, ute og inne. Hey'di Stormuring er
smidig og lett å bruke, kan legges ut i tynne
og tykke lag og hefter godt til alle underlag.
Kan også benyttes som hulkil i overgang
betong/mur og fjell.

Bruksmåte
Hey'di Stormuring påføres med murskje, kost
eller brett, og kan legges ut både i tynne og
tykke sjikt, opptil 8-10 cm i en operasjon.
I varmt vær er det en fordel å ettervanne når
mørtelen har størknet. Unngå å påføre Hey'di
Stormuring som puss på varm mur i sterk sol.
Brukstid utblandet masse er ca. 1 time.
Redskap rengjøres med vann.

Forarbeid - Utblanding
Underlaget rengjøres og forvannes, vent til
vannet har trukket inn i underlaget.
Utblanding foretas best med drill m/visp,
mindre mengder kan høres ut for hånd.
Hey'di Stormuring tilsettes vann, ca. 2,7 liter
til en 15 kilo sekk. Man kan justere
konsistensen med mer, eller mindre
vann, avhengig av arbeidsoppgaven. Bland i
ca. 2 minutter til jevn, klumpfri masse.
Laveste temperatur ved påføring er +6ºC,
er det ned mot 0ºC, bør man sørge for at
sekkene har romtemperatur, bruke lunkent
blandevann (max. 30ºC), tilsette Hey'di Frost
og dekke til arbeidssedet.

Forbruk
Puss: ca 1,7 kilo pr. m2 pr. mm pusstykkelse.
Sekken gir ca. 9 liter masse.
Tørketid
Hey'di dekorpusser kan påføres dagen etter,
skal man male overflaten bør man vente
lenger, følg malingprodusentens anvisning.
Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år
fra produksjonsdato.

TEKNISKE DATA

Vanntilsetning:..................... ca. 2,7 l/15 kg
Materialforbruk:............................. 1,7 kg/l
Største kornstørrelse:......................... 1 mm
Brukstid:..................................... ca. 1 time

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:...................................... 211
GTIN nr:......................... 7054150002110
Nobb nr:.................................... 30160782
Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med
vann virker aggressivt på hud og på slimhinner
i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på
pakningen før arbeid igangsettes.
Revisjonsdato: 20.01.14

HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se
våre produktveiledninger og laste ned
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

Pakning
15 kilo sekk.
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