Information om QR-koder
Leverans av murbruk till byggarbetsplatsen
För ditt stöd och som en tjänst från oss är förpackningen med Xella murbruk och
gipsprodukter märkt med en QR-kod. Genom att skanna den produktspecifika
QR-koden med en mobil enhet, har du möjlighet att hämta all aktuell information
om produkten. Du kan också skriva ut alla dokument och lägga till dem i byggdokumentationen. Som en extra nytta har du möjlighet att visa och ladda ner all information och alla dokument på olika språk och kan välja det som du förstår bäst.

Skanna QR-koden för att hämta ytterligare användbar information, såsom
• Förklaringar av piktogrammen för att säkerställa korrekt bearbetning av produkten.
• Viktig MHS-information vid eventuella incidenter med produkten
• En kortfattad sammanfattning av den tekniska specifikationen för produkten
• Många möjligheter att få ytterligare information om produkten på våra webbplatser

Språkinställning och val av nödvändig information
QR-koden på förpackningen innehåller redan all nödvändig information för att
identifiera produkten. När du skannar QR-koden väljs ditt föredragna språk automatiskt, men du kan också välja att ändra detta till något av de många andra
tillgängliga språken. På så sätt har du möjlighet att få samma information på
något av de tillgängliga språken. Du kommer åt önskad information genom att
klicka på motsvarande knapp.
Alternativt kan du komma åt önskad information genom att ange URL-adressen
https://label.digital.xella.com och fylla i den produktspecifika informationen,
t.ex. artikelnumret eller GTIN-koden som anges på förpackningen.

Bearbetningsinstruktioner
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For professional processing, please read the manufacturer's
processing instructions carefully. The product is easiest,
safest and best to use if the instructions are followed as
closely as possible. If you need further assistance, please
contact the manufacturer. In any case, please observe the
safety instructions for handling the product.

Max. +30°C
Min. +5°C

The material is suitable for outdoor and indoor use. During
processing, care must be taken to ensure that the minimum
temperatures are not fallen below and maximum
temperatures are not exceeded. The temperature range must
be maintained during the entire processing, on the surface of
the materials and the entire curing process of the material.

20 l

Mix the speciﬁed amount of material (kg) with the speciﬁed

+

Please do not deviate from the water quantity, so that the

7.5
kg

amount of water (litres) to obtain a product ready for use.

Den information som krävs för korrekt
blandning, applicering och åtgång för
respektive murbruksprodukt visas som
lättförståeliga piktogram på baksidan av
förpackningen. Om du inte är så van vid
att hantera murbruk och gipsprodukter
från Xella kan du visa eller ladda ner en
detaljerad förklaring av piktogrammen

på ditt föredragna språk på din mobila
enhet. Du har också möjlighet att
ladda ner och skriva ut den här bearbetningsinstruktionen så att den kan
användas av operatörerna för korrekt
hantering.

material properties can be guaranteed.

Faroangivelser och skyddsangivelser (MHS)
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H315

Causes skin irritation

H317

May cause an allergic skin reaction

H318

Causes serious eye damage.

H335

May cause respiratory irritation

H373

May cause damage to organs ( state all organs
affected, if known) through prolonged or repeated
exposure (state route of exposure if it is
conclusively proven that no other routes of
exposure cause the hazard)

P101

If medical advice is needed, have product
container or label at hand.

Murbruk och gipsprodukter består av
kemiska komponenter. För att skydda din
hälsa finns det specifik faro- och säkerhetsinformation på flera språk tryckt på
baksidan av förpackningen. Informationen
beskriver de faror som kemikalierna utgör och de säkerhetsanvisningar som ska
följas. I händelse av en incident kan du ta
med dig QR-koden från påsen och lämna
över denna till specialistpersonalen som
då kan skanna koden för att ta reda på
mer om produktens egenskaper. Dessutom har våra produkter en UFI-kod tryckt

på förpackningen. Vid en eventuell
olycka kan denna kod också användas
för att hämta MHS-information och
vidta rätt nödåtgärder.
Om du skannar QR-koden kan du
enkelt få relevant information på
fler språk. Vi rekommenderar att du
skriver ut detta dokument och har det
till hands om någon kommer i kontakt
med produkten.

Teknisk specifikation
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LW UNI EN 998-1
Product: Factory plaster mortar
Lightweight plaster mortar (LW)
Intended use: On exterior and
interior walls, ceilings and pillars
Fire performance class

A2-s1,d0

Water absorption

W2

Water vapour permeability

μ ≤ 10

Adhesion tensile strength

≥ 0,08 N/mm² - FP-C

Thermal conductivity

P=50%: λ10,dry,mat ≤ 0,18 W/(mK)

Durability (frost resistance)

NPD

Dangerous substances

SDS

Du kan när som helst ladda ner alla
tekniska specifikationer för produkten genom att skanna QR-koden och spara dem
i ditt arkiv. Förutom prestandadeklarationen (DoP) har du tillgång till all teknisk
information som är relevant för produkten. Denna anger på ditt föredragna språk
hur produkten ska användas.

P=90%: λ10,dry,mat ≤ 0,20 W/(mK)
Tab.A.12

Ytterligare värdefull information
Ytterligare
värdefull
information

Xella Sverige AB
Hufvudsta Gård, Sjögaraget
171 73 Solna

Så snart du har skannat produkten eller
angett relevant produktinformation
manuellt kan du få mer information från
vårt digitala erbjudande. Om du behöver
visa den senaste prestandadeklarationen
(DoP:n) kan du hämta den med ett klick.
På samma sätt kan du också snabbt hitta

mer information om produkten och
lämpliga produkter för murbruket och
gipsprodukterna. Om du har frågor,
hittar du kontaktuppgifter till din personliga kontaktperson hos oss på vår
webbplats.

QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED

Detaljerade bearbetningsinstruktioner

