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Cementbruk A
Cementbruk A är ett torrbruk som blandas med vatten för att få ett användningsklart bruk för 
putsning och murning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Cementbruk A

Artikelnr 5540105

Som sockelputs där det ställs höga 
krav på hållfastheten

X

Murning av glasbetongblock,
natursten och betongblock.

X

Putsning av kallmurar X

ÅTGÅNG
Murning av glasbetongblock tjocklek 12 cm, ca 50 kg/m2 Ca 18 kg/m2 vid 10 mm putsskikt

ARBETSANVISNING
Se Finjas ”Hjälp vid murning” och ”Hjälp vid putsning” (www.finja.se/Tips och Idéer)

BlANDNING
Blandas maskinellt ca 10 minuter i planblandare med ca 4 liter vatten per säck (25 kg). 
Detta ger 14 liter färdigt bruk.

Användningsråd vid murning
Murstenarna skall vara torra, kontrollera sugningen på murstenarna, arbeta ej med för blött bruk. 
Mura alltid med fyllda fogar. Bruk som börjat hårdna skall kasseras. Skydda alltid murverk mot regn 
respektive sol, håll jämn temperatur och alltid över + 5º C under härdningstiden

Användningsråd vid putsning
Underlaget förvattnas och det färdiga putsskiktet eftervattnas för ökad hållfasthet.

Vinteråtgärder
Vid användning under + 5˚C skall vinteråtgärder vidtagas. Murning kan ske med tillsättande
köldtillsats, men detta ersätter ej vinteråtgärder, dvs värme, snöskydd etc. Under varma 
årstider skall murverkat skyddas mot direkt solstrålning. Sträva alltid att hålla ca + 15˚ C 
under härdningstiden.
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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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TEKNISKA DATA
Cementbruk A

Bindemedel Cement Std P

Ballast Natursand 0–3 mm

Användningstid +20ºC ca 2 tim

Börjar hårdna efter ca 4 tim

Frostbeständighet Ja

Rekommenderad skikttjocklek 10–12 mm

FÖRPACKNING
Produkten levereras som standard i 25 kg säck men kan (i regel) även fås i 
1000 kg storsäck samt 10-tons behållare.

lAGRING
Förvaras torrt. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning. 
Tillverkningsdatum anges på förpackning.


