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HEY'DI QR KOD 
Använd internet eller mobilen för att se 
våra arbetsbeskrivningar och för ladda 
ner produkt- och säkerhetsdatablad.

PRODUKTKODER
Hey'di varunr: ................................... 1431
GTIN kod:...................... 7054150014311

TEKNISK DATA
Vattenmängd: ..................... ca. 1,2 l/4,5 kg
Brukstid: ............................ ca. 1-2 timmar
Största kornstorlek: .......................... 1 mm
Tryckhållfasthet: ........................................
........................................ 1 dygn: 4-6 MPa
.................................. 28 dygn: 12-15 MPa

Revisionsdatum: 06.03.13

HEY'DI 
LIM & LERA

Till murning av eldfast sten, 
montering av rökkanaler och tillbehör.

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med 
vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs 
alltid varningstexten på förpackningen innan 
arbetet påbörjas.

Beskrivelse - Användningsområde
Hey’di Lim & Lera är ett torrbruk på basis
av eldfast cement som används till murning 
av eldfast sten och rökkanaler i skorstenar, 
montering av rökinföringar rökrör och 
sotluckor i rökkanaler m.m.

Förarbete
Ytan skall vara ren och fri från fett och damm. 
Sugande ytor skall förvattnas, men undgå 
vattenfilm på ytan när bruket appliceras.

Blanding
Mindre mängder kan blandas för hand. 
Större mängder blandes blandarvisp. Häll 
först rent vatten i blandarkaret, därefter 
Hey’di Lim & Lera. Tag 1-1,2 liter till 
4,5 kg Hey’di Lim & Lera. Blandningstid 
ca. 2 minuter till en jämn, klumpfri massa. 
Extra cement får ej tillsättas.

Utförande - Torktid
Hey’di Lim & Lera lägges ut, eller appliceras 
med  en murslev, stål eller träbräde. Normal 
fogtjocklek vid eldfast murning är 2 mm eller 
mindre. Fulla fogar rekommenderas i eldst-
aden. Blandad massa skall användas inom 1-2 
timmar beroende av temperatur. 
Späd inte med mer vatten då massan börjat 
härda. Applicera inte bruket i temperatur 
under +6 ºC. Hey’di Lim & Lera skall härda  
i minst 2 veckor innan eldstaden tas i bruk. 
Verktyg rengörs med vatten.

Materialåtgång
1 kg torrbruk ger ca. 0,6 liter färdig massa.

Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år 
efter produktionsdato.

Förpackning
4,5 kg påse.


