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Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens 
användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förut-
sättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruk-
tion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra 
produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra 
externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstå-
ende information vantolkats eller frångåtts av användaren.
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Produktbeskrivning

Torrbruk för murning av eldstäder, rökrör m.m.

Användningsområde
Eldfast bruk är ett cementbaserat torrbruk för murning av eldstäder och inmurning av rökrör, 
putsning av brandväggar m.m.

Förbehandling
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, fett eller andra lösa partiklar som kan förhindra 
vidhäftningen. Sugande ytor vattnas men det får inte finnas någon vattenfilm på ytan när bruket 
påföres.

Blandning
Häll först vatten i blandningskärlet och därefter Eldfast bruk. Små mängder kan blandas för 
hand. Större mängder blandas med borrmaskinsvisp, alternativt i bruksblandare. Ta högst 1,4 
liter vatten till 4,5 kg bruk. Blanda i ca 2 min tills massan är jämn och klumpfri. 1 kilo bruk ger ca 
0,8 liter färdig massa.

Applicering
Eldfast bruk påförs med murslev, stål- eller träspackel. Normal fogtjocklek vid eldfast murning 
är ca 5 mm. Tunna fogar rekommenderas i själva eldstaden. Minsta skikttjocklek är 15 mm. 
Blandad massa måste användas inom en timme. Späd inte med mer vatten när bruket börjar 
styvna. Påför inte bruket vid temperatur under +6 °C.

Efterbehandling och uttorkning
Eldfast bruk bör härda i några dygn innan eldstaden tas i bruk. Verktygen rengörs med vatten 
direkt efter användning.

Lagringstid och förpackning
Förvaras i torr miljö. Lagringstid 24 månader i oöppnad originalförpackning från tillverknings-
datum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 4,5 kg.

Restprodukter och skyddsanvisning
Tomma säckar lämnas till förbränning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan använ-
das igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. 
Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service
Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare 
odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Produktgrupp: Specialprodukter
Datum: 2013-10-14

Sid: 1(1)Eldfast bruk

Övriga egenskaper
Bindemedel Cement

Vattenbehov 1,4 liter / 4,5 kg säck

Användningstid 20 °C ca 1 tim

Börjar hårdna 1 tim

Fogtjocklek (murning) ca 5 mm

Tjocklek per påslag (putsning) minst 15 mm

Max 1,4 l 4,5 kg
ca 1 
tim

6–30°C
2 

min

ca 5 mmmin 15 mm

http://www.combimix.com/se/produkter/produktsortiment/specialprodukter/eldfast-bruk-info

