Materialet är endast avsett som orientering. Projektspecifika förhållanden ska alltid bedömas av en byggkonsult.
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Ytong reparationsbruk (typ 30)
Bruksanvisning/tekniska data
Reparationsbruk för utfyllnad av kaviteter och hål i Ytong block och plattor. 		
Kan användas till Ytong porbetong i alla densiteter.

Egenskaper
 God vidhäftningsförmåga
 Högt isoleringsvärde
 Mycket drygt.
 Minimalt svinn, små spänningar.
 Porbetongvit i färgen.
Kvalitet
B
indemedel enligt EN 197 cement
och EN 459 byggkalk.
 Kornfördelningskurva 0/1,2 mm.
 P
rodukten granskas i enlighet med XELLA
kvalitetsstyrning.


!

Underlag
Underlaget ska vara absorberande och hållbart,
rent, damm- och frostfritt och inte genomdränkt
av fukt och inte ha rester av gammalt putsunderlag som försämrar vidhäftningen.

Bearbetningsanvisning
Blanda murbruket med angiven vattenmängd, ca.
10 liter, för hand eller med rörmaskin så att det
blir smidigt att arbeta med och klumpfritt.
Tryck in det blandade reparationsbruket där det
finns skador/hål och stryk ut det över ytan. När
reparationsbruket har stelnat ska det strykas eller slipas av med lämpligt verktyg. För skikt med
högst 50 mm tjocklek per skikt.
Säkerhetsanvisning
Murbruk reagerar starkt alkaliskt med fukt, varför hud och ögon måste skyddas. Skölj grundligt
med vatten vid kontakt. Sök omedelbar läkarhjälp
vid ögonkontakt.
Observera
Tillsätt inga ytterligare tillsatsämnen eller bindemedel. Skydda putsen mot för snabb uttorkning
genom att täcka ytan eller hålla den fuktig.
Bearbeta inte under 5 °C eller på fruset underlag.

För ytterligare information:
Se säkerhetsdatablad på www.ytong.dk

Xella Sverige AB Hufvudsta Gård, Bränneriet, 171 73 Solna, Tfn: 040-59 33 70, www.xella.se
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Ytong reparationsbruk (typ 30)
Bruksanvisning/tekniska data
Reparationsbruk för utfyllnad av kaviteter och hål i Ytong block och plattor. 		
Kan användas till Ytong porbetong i alla densiteter.

Klass för tryckfasthet		
Brandklass		
Kapillär, vattenupptagning		
Värmeledningsförmåga 		
Värmeledningsförmåga 		

CS ll enligt DIN EN 998-1
A1, ej brännbart
W0
λ10,dry ≤ 0,18 W/mK för P=50 %
λ10,dry ≤ 0,20 W/mK för P=90%

!

Diffusionsmotståndstal		
μ < 20
Bearbetningstid		
Ca. 25 minuter
Förvaring 		
Torrt på pall, 6 månader
Leveransform 		
12,5 kg per säck

För ytterligare information:
Se säkerhetsdatablad på www.ytong.dk

Xella Sverige AB Hufvudsta Gård, Bränneriet, 171 73 Solna, Tfn: 040-59 33 70, www.xella.se

