
HEY'DI QR KODE 
Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

PRODUKTKODER
Hey’di varenr: ................................... 6141
GTIN nr: ........................ 7054150061414
Nobb nr: ................................... 57894654

TEKNISKE DATA
Type: .........................................................  
..........Ferdigblandet vannbasert fugemørtel
Farge: .................................................. Grå
Overmalbar: ........................................... Ja
Konsistens: ............................ Pasta/sement
Tetthet: ....................................... 1,74 kg/l

Revisjonsdato: 02.11.21

HEY'DI PRODUKTDATABLAD 
FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO

Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner. Telefon: (+47) 63 86 88 00. E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

Beskrivelse
Hey’di Murfix er en vannbasert 
reparasjonsmørtel på patron. 
Hey’di Murfix benyttes til reparasjon av 
hull og sprekker i murverk og betong. 
Kan benyttes både ute og inne. 

Bruksområder
Hey’di Murfix hefter til de fleste 
mineralske underlag som mur, betong og 
sement. Hey’di Murfix er etter herding 
både vær- og vannbestandig. 
Kan både slipes og overmales. Fuger 
bør dimensjoneres slik at forholdet 
mellom fugebredde og fugedybde er 
1: 1 opp til 10 mm, dog min. 5 mm. 
Hey’di Murfix egner seg ikke til 
bevegelsesfuger. Anvendelsestemperatur 
er fra +5 °C. Bør ikke anvendes i dirkete 
sollys.

Forarbeid
Overflaten må være ren, tørr, fritt 
for fett, støv og løse partikler for at 
maksimal vedheft skal oppnås. 

Bruksmåte - Etterarbeid
Påføring foretas ved hjelp av fugepistol 
med jevn, glidende bevegelse. Glatting av 
fugen foretas umiddelbart med fugeskje. 
Full herding av Hey’di Murfix i løpet 
av 1-2 døgn avhengig av temperatur og 
luftfuktighet. Etter gjennomherding kan 
Hey’di Murfix slipes og males. 
Verktøy rengjøres med vann.

Lagring
Lagres tørt og kjølig. 
Uåpnet emballasje er holdbar 1 år fra 
produksjonsdato.

Pakning
300 ml patron. 

MURFIX
Vannbasert reparasjonsmørtel på patron.

Hey’di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. 
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår 
nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som 
retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre 
seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey’di AS, da det er den 
prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål 
enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. 
Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad. 


