
weber färgat murbruk M2,5 kalksandsten

Användningsområde
Färgat Murbruk M2,5 Kalksandsten används vid alla mur-
nings- och efterfogningsarbeten av kalksandsten.

Egenskaper
Infärgas efter önskemål 
Anpassad för kalksandsten

Kulörer
Weber standard kulörer för murbruk samt special kulörer

Lagring
Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats 
Max 12 månader från tillverkningsdag 
 

Underlag
Använd jämnt sugande och torra murstenar.

Säkerhetsföreskrifter
Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. 
galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller bruks-
pumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 
tons bruksfickor.

Förberedelser
Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig 
om att produkt valet är lämpligt. stenens beskaffenhet ska 
vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utfö-
ras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforder-
liga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings 
möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C 
under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning
Blandare 
• Planblandare 

• Maskinvisp 
• Genomströmningsblandare =JA Obs GS tillsats krävs 
 

Blandning
Fägrgat Murbruk M2,5 Kalksandsten blandas maskinelllt ca 
10 minuter med ca 4 liter vatten (dricksvatten) per säck om 
25 kg. Härvid erhålls ca 16 liter användningsfärdigt bruk. 
Vid blandning i genomströmningsblandare skall specialkva-
litet av Färgat Murbruk M2,5 Kalksandsten användas för att 
säkerställa rätt brukskvalitet. 
Använd hela tiden samma vattenmängd och lika lång bland-
ningstid. 
Bruk som börjat hårdna får ej blandas med ytterligare vatten 
för att återfå arbetbarheten.

Applicering
Använd styv konsistens på bruket vilket minskar risken för 
nedsmutsning under murningsarbete och underlättar rengö-
ringen av fasadyten. 
Mura med fyllda fogar. 
Fogstryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.

Uttorkning/härdning
Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härd-
ningstiden.

Efterbehandling
Skydda färdigt murverk mot nederbörd under de första dyg-
nen. 
Undvik syratvättning. Vid behov av rengöring använd Mur-
tvätt Kalk/Salt. Försäkra er om att aktuell sten tål tvättning 
med vald rengöringsprodukt. Tegelleverantören kan svara på 
detta. 
 

Praktiska tips
Vinterhantering: 
När temperaturen är under +5 °C eller risk finns för minus-
grader under de första 3 dygnen ska vinteråtgärder i forma 
av intäckning och uppvärmning ske. Varmvatten ska också 
användas eftersträva alltid en brukstemperatur på +20 °C. 
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25kg Säck 
1000kg Storsäck 

Löst i ficka 

Färgat Murbruk Kalksandsten är samlingsnamn för en serie 
pigmenterade torrbruk för murning av kalksandsten. Blan-
das endast med vatten för att få användningsfärdiga färgade 
murbruk. Finns i en mångfald färger.Brukets vattensugning 
och kornkurva har anpassats till kalksandstens egenskaper.



Frostskydd kan tillsättas i bruket men ersätter inte övriga 
vinteråtgärd Varning för snabb uttorkning i samband med 
uppvärmning vid låga temperaturer. Speciella regler gäller 
för armerat murverk. 
Sommar murning 
Observera att det i starkt solsken vid höga temperaturer 
krävs extra ordinära åtgärder för att motverka för snabb ut-
torkning. 
 

Kvalitetskontroll
Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07.

Miljöinformation
Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och 
skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska 
hanteras på respektive arbetsplats.

Produktspecifikation

Materialåtgång

Vid murning med 
sten av tegelstens-
format åtgår ca 70 
kg Färgat Murbruk 
Kalksandste per 
m² ½- stens vägg-
tjocklek. 
I övrigt se webers 
åtgångstabeller i 
prislista.

Tillsatsmedel Luftporbildare 
Konsistensgivare

Användningsområde

För utomhusbruk Ja

För inomhusbruk Ja

1,1

Tryckhållfasthet

Murbruksklass 
M2,5 ( B)

Fysikaliska egenskaper

Bindemedel Portlandcement

Tillsatsmaterial Färgpigment

Ballast Natursand alt 
dolomit.

Börjar härda ca 4 h

Lufthalt ca 19% %
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Materialåtgång

Vid murning med 
sten av tegelstens-
format åtgår ca 70 
kg Färgat Murbruk 
Kalksandste per 
m² ½- stens vägg-
tjocklek. 
I övrigt se webers 
åtgångstabeller i 
prislista.

Frostbeständighet Ja

GS-tillsats Ja

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Box 415, 191 24 Sollentuna

Besäksadress: Norra Malmvägen 76
Tel: 08-625 61 00, Webbplats: www.weber.se

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat 
än att den information som lämnas i detta produktblad.  
Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför 
Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt 
påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, 
samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala 
förhållanden.


