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Verwerking

Algemene informatie :

Samenstelling en vorm :
Reparatiemiddel in poedervorm op basis van cement, grondstoffen uit geselecteerde
steengroeven en harsen. Na aanmaak is de pasta wit van kleur. Fijne korrelgrootte.

Ondergronden :
Alle droge en hechte ondergronden : oude verflagen, beton, gips, tegels, faïence, baksteen.

Afwerking :
Na volledige doordroging kan er met elk geschikt product van Toupret en elke geschikte verf
of pleister afgewerkt worden. Niet rechtstreeks afwerken met oplosmiddelhoudende epoxy-
en polyurethaanverven. 

Attentie :
Murex niet op polystyreen aanbrengen.

Voordelen / Kenmerken :

Technische informatie

Technische kenmerken
Van toepassing zijnde Franse normbladen :
DTU 59.1, DTU 59.2 en DTU 42.1.

Korrelgrootte :
Fijn.

pH :
11 (alkalisch) na aanmaken, na 24uur.

Verwerkingsduur :
30 minuten bij 20°C.

Kleur :
Wit.

Hechting/schokbestendigheid :
Conform aan de norm 

NFP 18 840 klasse 2.

> Snelle doorharding.

> Uitzonderlijk hechtvermogen

   op alle geschilderde of ongeschilderde

   ondergronden.

> Uitstekende vastheid van de pasta

   waardoor reparatie zonder

   bekistingmogelijk is.

> Uitstekende schokbestendigheid.

> Geen beperking in aan te brengen laagdikte.

> Snel over te schilderen.

> Snelle afbinding.

> Hoekreparaties zonder bekisting modelijk.

Functie : MUREX is een wit 
reparatiemiddel in poedervorm voor
het herstellen van gaten en scheuren
op alle gangbare ondergronden zonder 
beperking van laagdikte.

De informatie op dit technisch merkblad is het resultaat van onze kennis van het product en onze ervaring. De weergegeven

resultaten, gebaseerd op testen, kunnen afwijken naargelang de randvoorwaarden bij de verwerking. Indien het product moeten

verwerkt worden onder omstandigheden of met werkwijzen die niet op dit merkblad voorzien zijn is het aan te raden eerst een test uit

te voeren. De informatie op dit merkblad mag niet gezien worden als een door ons afgegeven garantie voor de verwerking van dit

product. Deze informatie brengt geen afwijking van onze algemene verkoopvoorwaarden met zich mee. Alvorens met de

werkzaamheden te starten is het aan te raden zich er van te vergewissen dat dit technisch merkblad het meest recente is.
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             Onregelmatigheden in de reparatie kunnen
                verwijderd worden met een vochtige spons of

                   plamuurmes vanaf het begin van de doorharding
                  van de reparatie. Reparatie zo glad mogelijk

       afwerken. Na 24 uur kan Murex
                           geschuurd en geschilderd worden.

Complementaire producten :
Het is aan te raden om zachte ondergronden minstens 24u voor de

reparatie met Murex te verharden met Durcisseur.

Hygiëne, veiligheid :
Xi, irriterend. Bevat cement.

Reiniging gereedschap :
Water.

Classificatie :
Volgens de franse norm AFNOR NFT 36 005 groep IV klasse 4b.

Verpakking :
Zakken 5 en 15 kg en emmer 5 kg

Houdbaarheid :
6 maanden in gesloten, originele verpakking, droog bewaren.

Voorbereiding van de ondergrond :
Volgens de plaatselijk geldende voorschriften of volgens de franse normen DTU 59.1, DTU 59.2
en DTU 42.1. De ondergrond moet hard, vast, schoon, droog en gezond zijn. Niet verwerken bij
een temperatuur onder de +5°C buiten, niet bij een relatieve luchtvochtigheid boven 80%,
ook niet in de volle zon verwerken.

Aanmaken :
Een vaste pasta aanmaken met ca.45% water (0,45 liter per kg poeder).

Laagdikte :
Geen maximum laagdikte.

Verbruik :
1kg poeder geeft ca 1,0 liter vulvolume.

Verwerking :
Met een plamuurmes of ander geschikt gereedschap.

Wegwerken van onregelmatigheden :
Bij hoekreparaties en herstellen van ornamenten kan het product gemodelleerd en bijgewerkt 
worden met een spons op het moment dat de pleister begint door te harden.

Afwerking :
Na volledige droging. Gemiddeld na 24 uur afhankelijk van de laagdikte,
de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid.

Voorzorgsmaatregelen :
Murex niet op vochtige ondergronden aanbrengen. Een hoge temperatuur verkort
de verwerkingsduur. Niet in de volle zon verwerken.

Technische ondersteuning :
Toupret voorziet de verwerker van informatie en op aanvraag ook van technische
ondersteuning bij het opstarten van werkzaamheden met haar producten om zodoende
specifieke vragen te beantwoorden. Deze ondersteuning betekent echter op generlei
wijze dat Toupret verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden,
de beoordeling van de ondergrond of de controle van de werkzaamheden.

Tips van Toupret...


