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1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Mrozo i wodoodporna Zaprawa do murowania wewnątrz i na zewnątrz klasy
M5. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wszelkich  mineralnych
podłoży budowlanych, dobrą urabialnością i wysoka wytrzymałością
MURADEX M nadaje się do wznoszenia ścian i filarów zbrojonych i
niezbrojonych z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych,
cementowych, betonowych, z betonu komórkowego itp.

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE

3. DANE WYKONAWCZE
Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą
powietrza, podłoża i produktu.
Murowane elementy muszą być czyste, stabilne, nie przemrożone, wolne od
substancji zmniejszających przyczepność i wysezonowane.
W obrębie jednej kondygnacji zaleca się murować z elementów tego samego
rodzaju, jednakowej odmiany i klasy.
Rodzaje podłoża:
Cegły i pustaki ceramiczne: stosować bezpośrednio
Pustaki i bloczki betonowe: stosować bezpośrednio
Elementy z betonu komórkowego: Zwilżyć w razie potrzeby
Bloczki silikatowe: Zwilżyć w razie potrzeby

4. SPOSÓB UŻYCIA
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Zawartość opakowania wymieszać z 3,5 litra czystej chłodnej wody
wolnoobrotowym mieszadłem do
uzyskania jednorodnej masy. Po kilku minutach wymieszać ponownie.
W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość
dodawanej wody.
Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.
WYKONANIE
Przygotowana zaprawę układać w murze w zależności od przyjętego sposobu
murowania.
Przy wznoszeniu murów przestrzegać zasad przewiązywania.
Czas przydatności do użycia po wymieszaniu z wodą od 60 minut do 120
minut, zależnie od warunków
W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami,
zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.
Grubość warstwy 5-30mm
W murach z cegły ceramicznej pełnej, dziurawki i kratówki oraz z
ceramicznych pustaków szczelinowych pionowo drążonych, należy

przyjmować grubość spoin poziomych 12 mm (+5 mm, -2 mm), spoin
pionowych 10 mm (+/- 5 mm).
W murach z pustaków betonowych, grubość spoin poziomych może wynosić
10-15 mm, a grubość spoin pionowych 10-20 mm.
W murach z bloczków z betonów komórkowych, wykonywanych na
tradycyjnych zaprawach murarskich, należy przyjmować grubość spoin
poziomych 15 mm (+/- 3 mm), grubość spoin pionowych 10 mm (+/- 3 mm).

5. WSKAZÓWKI
W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach
atmosferycznych, należy stosować specjalne osłony ograniczające wpływ tych
czynników.
W przypadku zbyt szybkiego wysychania zaprawy wymurowany element
zwilżać.
ZUŻYCIE
cegła (grubośc muru 12cm) - 37kg/m2
cegła (grubość muru 25cm) - 94kg/m2
pustak U (grubość muru 18,5cm) - 33kg/m2
pustak U (grubość muru 25cm) - 52kg/m2
pustak MAX (grubość muru 18,8cm) - 41kg/m2
pustak MAX (grubość muru 28,8cm) - 71kg/m2
gazobeton (grubość muru 24cm) - 44kg/m2

6. PRZECHOWYWANIE
Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w
suchym miejscu w temperaturze od +5 do + 25 °C. Okres przydatności
produktu do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

7. OSTRZEŻENIA
Produkt nakładać przy temperaturze materiału, podłoża i powietrza w
zakresie +50C do +250C.

Eye Dam.1 H318
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje poważne uszkodzenie
oczu.

Skin Irrit. 2 H315
Działanie drażniące na skórę kat.2. Działa drażniąco na skórę.
STOT SE 3 H335
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3.
Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych.
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na suchą masę produktu
≤0,0002% (2ppm)
Warunki bezpiecznego stosowania:
P101 - w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę

Czas przydatności do użycia
po zarobieniu wodą

2 godziny (w temperaturze +20°C)

Uziarnienie 0 do 2mm

Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach

≥ 5 N/mm2

Współczynnik
przewodzenia ciepła

≤ 1,11 W/(m*K)

Grubość warstwy 5-20 mm

Proporcje mieszania z
wodą

ok. 3,9l na 25kg produktu

Zawartość rozpuszczalnego
chromu VI

≤ 0,0002%
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P102 - chronić przed dziećmi
P103 - przed użyciem przeczytać etykietę
P261 - unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P271 - stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu
P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy
P302+P352 - w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z
mydłem
P304+P340 - w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem
P332+P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 - zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P501 – zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi /
narodowymi / międzynarodowymi  przepisami.

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE
EN 998-2:2016 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa
murarska
DWU 205/2018
KCH MURADEX M

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na
sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje
oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z
długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań, nie mogą
jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie
zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP,
stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze
sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego,
aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby
przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach
innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej.  Zawarte
informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie.


