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BINDEMEDEL

Murcement A
Murcement A är ett bindemedel som blandas med sand och vatten till mur- och putsbruk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Murcement användes som bindemedel till murbruk och putsbruk, se nedan exempel på 
användningsområden.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE
Användningsområden Blandningsförhållande

Murcement A  :  Sand

Artikelnr (25 kg)  58005 viktdelar volymdelar

Murbruksklass *
M 10

Endast till armerad 
konstruktion 100 / 350 1 : 3

M 2,5 Murning av fasadtegel, 
lättklinker, betongsten 
och lätt-betong**

100 / 600 1 : 5

M 1 Murning ovan mark av 
tegel, kalksandsten och 
lättbetong**

100 / 900 1 : 7

Putsbruksklass* CS IV Tunngrundning och 
puts med höga hållfast-
hetskrav

100 / 350 1 : 3

CS III Grovputs och slamning 
på tegel, betong, 
lättklinker och 
lättbetong **

100 / 600 1 : 5

CS II Grovputs och slamning 
på tunngrundat 
underlag

100 / 900 1 : 7

* Ungefär motsvarande denna murbruksklass / putsbruksklass.
** För putsning och murning på lättbetong, se tillverkarens rekommendationer.
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ÅTGÅNG
Volymdelar
Murcement A : Sand

Bindemedelsåtgång
kg / m3 bruk

Liter sand per säck om 
25 kg Murcement A

1 : 3 385 65 

1 : 5 225 110

1 : 7 150 165

TEKNISKA DATA
Murcement A

Tryckhållfasthet Blandningsförhållande 100/350 (A-bruk) 
ger en tryckhållfasthet av 12 MPa.

Lufthalt 18 - 20%

Produktsammansättning Cement-klinker, obränd kalksten, tillsatsmedel

Finmaldhet specifik yta ca 650 m2/kg (jmf Cement ca 480 m2/kg)

Skrymdensitet ca 1150 kg/m3

Blandat bruk:

Användningstid ca 3-4 tim

Börjar hårdna efter ca 4 tim

Frostbeständighet God

Rek. skikttjocklek max 20 mm/påslag

Kulör Ljusgrå

Innehåller ej kalk i form av släckt kalk, utan endast obränd kalksten som filler.
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Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska 
data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bear-
betning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden 
på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se
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ARBETSANVISNING
 
Blandning
Murcement A blandas med sand enligt nämnda proportioner. Sanden skall vara humusfri 
och ren, använd endast dricksvatten till blandningen.

Användningsråd
Underlaget skall förvattnas. Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. 
Samma vattenmängd och blandningstid skall alltid användas. Skydda alltid putsad yta mot 
regn och sol och eftersträva en jämn temperatur över +15º C under härdningstiden. 
Vid användning under +5º C skall vinteråtgärder vidtas dvs värme, snöskydd m.m. 
Köldtillsatsmedel kan tillsättas, men detta ersätter inte vinteråtgärder.

FÖRPACKNING
Produkten levereras i 25 kg säck.

LAGRING
Förvaras torrt. Lagringstid minst 6 månader i oöppnad originalförpackning. 
Tillverkningsdatum anges på förpackning.

SKYDDSANVISNINGAR
Irriterande.
Riskfraser R 37/38, 41
Skyddsfraser S 2, 22, 24/25, 26, 36/37/39


