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FDV- DOKUMENTASJON
Aas Adel pyntemur

NOBB modulnr: 41710761

1. PRODUKTBESKRIVELSE:

Aas Adel pyntemur er en solid murstein med tidløst preg. Hver stein har vært gjennom en prosess
hvor skarpe kanter og hjørner er fjernet.
Steinen kan benyttes til lave murer, trapp, portstolpe etc.
Steinen finnes i normal, sving, halv, samt lyssteiner med ferdig hull for montering av ledlys.
Steinen mures opp med fuger eller limes sammen med festemasse.
Bruk gjerne Steinlim PRO MS 50+ som festemasse.
Leveres i gråmix farge.

2. VEDLIKEHOLD

En utfordring i det norske klimaet kan være oppblomstring av alger på grunn av fuktig klima.
Grønne alger kan komme lettest til syne hvis muren er plassert på steder der solen ikke kommer
tilstrekkelig til og på steder som er fuktige. Grønne alger er lette å fjerne med høytrykksspyler.
Ved høytrykkspyling bør en vise varsomhet for å unngå å skade betongen. Bruk lavt trykk og/eller
stor avstand fra dyse til stein.
Tyggegummi fjernes lettest om vinteren når det er frost. Tyggegummien skrapes av, oppbløtes evt.
med kloroform eller fryses med frysespray og bankes av.

Ved oppsetting av mur, tørrstables hver stein uten bruk av mørtel eller lim. Skulle noe skje med
muren, fundamentet eller, evt at muren ønskes flyttes etc. kan muren demonteres og settes opp
igjen etter nødvendige utbedringer av eventuelle skader.
Frisk våt olje suges opp med tørkepapir, sagflis, klut eller lignende. Olje som har satt seg ned i
overflaten, vaskes av med skuremiddel og varmt vann. Motorrens er også et godt produkt til dette
formålet. Olje skader ikke overflaten, men er svært skjemmende.
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Vannbasert våt maling suges opp med papir eller klut. Vaskes deretter av med vann.
Oljebasert våt maling suges opp med papir eller klut. Bruk oljefjernende produkt for å vaske av
restene av malingen, men vær varsom. Tørr maling skrubbes av med skurepulver. Maling som har
trengt dypt inn i steinen kan vaskes med saltsyre, men vær varsom.

3. HMS REFERANSER:

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk
alltid egnet verneutstyr som vernesko, vernebriller, hansker og overtrekksdress. Bruk hørselvern
ved bruk av vinkelsliper.

ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!
NO 986 739 874 MVA
Telefon: 712 66 040,
e-post: post@aasbetong.no
Internettt: www.aasbetong.no
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