
Spurningar og svar 

Q: kunnu øll brúka BERGURIT?
A: Nei, tað er 16 ára aldursmark fyri at brúka BERGURIT. Annars kunnu “øll” brúka tað. Men tað er 
umráðandi at lesa nýtsluleiðbeiningina, áðrenn tað verður nýtt.

Q: Er BERGURIT pulvurið vandamikið?
A: Ja, tað kann vera vandamikið á sama hátt sum sement. Tað ræður um at vera í gummihandskum, 
dustmasku og verndarbrillum. Etjandi, um tað kemur í sár ella eygu. Restir mugu skolast væl úr. Skal ikki 
stoytast í tøtt í íløt ella líknandi, tí so rivna tey eftir stuttari tíð. Skal einans brúkast sum leiðbeiningin ásetur.

Q: Hvussu nógv megi er í BERGURIT?
A: BERGURIT hevur eina trýstmegi á umleið 1,4 tons fyri hvønn cm2.  

Q: Hvussu stór hol kunnu verða borað?
A: Holini eiga at vera frá 25-45mm. Størri holið er, størri verður trýstið. Tað er eisini avgerandi, hvat 
skal nýtast at taka grótið burtur við aftaná. Størri holið og frástøðan eru, størri verður grótið. 32mm hol 
við 20-30 cm holfrástøða er oftast hóskandi, um grótið skal takast burtur við hond. 38-45mm hol við 
30-45cm holfrástøðu er hóskandi, um eitt sindur størri grav verður nýtt. Grótstøddin er eisini tengd at 
samlaðu hol dýpdini. Tess djúpari, tess størri grót.

Q: Hvussu tætt kunnu holini borast?
A: Tað er treytað av 3 táttum
1. Hvussu hørð hellan er og møguligar rivur (harðleikin í hellu verður mátaður frá 0-20)
2. Tvørmátinum á holunum
3. “Frábroti” (skurður og botnflati, sum skal brótast leysur)
Vanlig frástøða er 5-15 x tvørmátið á holinum, treytað av harðleikanum og frábroti

Q: Hvat, um vatn er í holunum?
A: BERGURIT skal ikki stoytast í hol við vatni í. Vit viðmæla at súgva vatnið úr við vatnsúgvara ella 
tílíkum. Um vatn streymar javnt í holið, eigur plasthylki at verða nýtt. (tað er at finna á nethandlinum)

Q: Hvat, um stórar rivur eru í helluni?
A: Um vandi er fyri, at BERGURIT rennur út í rivurnar, eigur plasthylki at verða nýtt

Q: Hvussu heitt ella kalt kann tað vera, har BERGURIT verður nýtt?
A: Vanliga frá -5 – +20 stig, men um sólin hitar fjallið, verður tað ofta heitari. Tá harðnar BERGURIT 
ov skjótt og spríkir upp úr holunum. Tí er skilagott at fylla í tíðliga um morgunin, tá ið nakrir tímar eru 
gingnir, ger tað einki, um hitin veksur, tí tá er BERGURITið longu harðnað. So fer tað at víðkast í nakrar 
dagar, og so brotnar hellan 

Q: Hvussu djúpt eigur at verða borað
A: Í minsta lagi 20cm djúpt eigur at verða borað. Fyri at finna útav, hvussu djúpt skal borast, skal verða 
mátað soleiðis, at borað verður 5-10 cm djúpari  enn tann ynskta botnskurðin. Tað er eingin trupulleiki 
at bora 6 metur djúpt. Men minst til, at útslagið má vera soleiðis, at kletturin kann rivna á einfaldan hátt.
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Q: Hvussu nær við ein bygning ella grund kann BERGURIT verða nýtt?
A: Vanliga ber til at seymbora so dygst við veggin, sum kemst. Men neyðugt er at taka atlit at helluni 
hinumegin veggin, so at alt ikki bara verður trýst gjøgnum veggin.

Q: Hvat borimynstur eigur at at verða nýtt?
A: Vanliga er skilagott at bora eitt sindur sikksakk, og ikki í røðum. Um borað verður í røðum, er vandi 
fyri stórum grótpettum fram við røðunum. Men um borað verður eitt sindur sikksakk ella tilvildarliga, 
so vera fleiri rivur millum tey flestu holini, og tá verður grótið minni.

Q: Eru tekningar av ymiskum borimynstrum?
A: Sí síðuna við myndlýsingum

Q: BERGURIT er vátt eftir at hava verið í holinum í fleiri dagar, hví tað?
A: Stikk ein spískan lut langt niður í holið. Um alt er vátt, er møguligt, at feilur er í blandingini, ov nógv 
vatn í holinum, tá ið fylt var í, ella galið við pulvrinum. Set teg í samband við okkum, um tú heldur, at 
tað er pulvrinum, tað er galið við.

Q: Tað er bara turt pulvur ovast, tá ið ein dagur er umliðin, hví tað?
A: Tað er púra vanligt, at tað, sum liggur heilt ovast, longu er vaksið upp úr holinum og vorðið til pulvur. 
Tað hjálpir einki at leggja nakað útyvir. Men um tú stingur ein spískan lut niður í holið, eigur tað at vera 
hart.

Q: Hvat skal vera tikið atlit at, tá ið borað verður nær við byggiarbeiði o.a.
A: Minst til altíð at reinsa helluna fullkomiliga, gjarna við trykkspulara. Hetta er tí, at tað skal vera 
møguligt at lesa bygnaðin og rivurnar í helluni. Um rivur fara inn undir hús ella annað, sum ikki skal 
oyðleggjast, ber ikki til at bora í tær, tí hellan brotnar, har minst er fyri, og tað er eftir rivunum, sum 
longu eru. Tá er vandi fyri stórum skaða. Bora altíð millum rivurnar fyri at gagnnýta speingimegina.

Q: Hvussu verður plasthylkið nýtt?
A: Hylkið fæst í 35 og 45mm stødd, sum er mesta tilrádda holtvørmátið. Ein knútur verður knýttur 
fyri endan, og stammaður soleiðis, at hann er so nær endanum, sum gjørligt. Aftaná verður hollongdin 
mátað við t.d. einum kustaskafti, plastrøri ella tílíkum. So verður hylkið kvett av í hesi longdini. Um 
vandi er fyri, at vatn sleppur til úr erva ella við regni, kann hylkið verða skorið 10 cm longri, og tað ovasta 
brett niður, tá fylt er í. Um nógv vatn er í holinum, eigur tað at verða sogið upp við t.d. eini vatnslangu. 
Til ber at brúka eitt elektrikararør t.d. 25mm ella 32mm, um holið er størri. Tá ber til at fylla beint í holið, 
og vatnið verður trýst upp, áðrenn rørið verður drigið upp. Skalt tú spreingja hellu, sum er undir vatni, 
so má hylkið koma upp undan vatninum og fyllast við rørum frá botninum og til yvirkantin á helluni, 
áðrenn rørið verður drigið upp, og knútur knýttur á endan á hylkinum. 
 

Spurningar og svar  2/2


