
Nýtsluleiðbeining 

Lýsing og eginleikar
BERGURIT® Super Heilárs er ein mørtil sum bólgnar og er til at kloyva hellu og betong uttan at spreingja 
og uttan skjálvtar. Tað kann verða nýtt úti og inni.

Nýtsluøki
BERGURIT® verður brúkt til at kloyva hellu, grót og betong á tryggan hátt, og tað er væl egnað at 
verða brúkt nær við byggiarbeiði o.a. har skjálvtar kunnu vera vandamiklir. Tað er eisini gott at brúka 
innandura til hellu og betong fyri at kloyva á ein einfaldan og effektivan hátt. 

Hiti
BERGURIT® kann verða nýtt frá -5 til 20 stig. Tá kalt er, eigur flótt vatn at verða nýtt. Tá ið tað er heitt, er 
umráðandi at nýta kalt vatn, so at BERGURIT® ikki harðnar ov skjótt, og vandi er fyri útblástri.

Blanding 
BERGURIT® verður blandað við vatni við pískara á borimaskinu ella blandimaskinu. Tað er umráðandi 
at fylgja blandingarlutfallinum, sum er 1,5 litur til 5 kg. Eisini er sera umráðandi at ansa eftir, at alt 
verður blandað saman, og at einki liggur eftir á botninum ella á kantunum. At blanda í umleið 2 minuttir 
er hóskandi, eftir tað hevur tú í mesta lagi 5 minuttir at fylla holini, so alt eigur at verða fyrireikað 
frammanundan. Vaska spann og amboð væl við vatni millum hvørja blanding. 

Nýtsluháttur
Tá BERGURIT® er liðugt blandað, hevur tað tjúkd sum dressingur. Tað verður stoytt beint í holini 
ella við trakt. Um sólin hevur hitað helluna nógv, kann hitin verða ov høgur, og tað hevur við sær, at 
BERGURIT® harðnar ov skjótt, og tað kemur upp aftur úr holinum við einum lítlum puffi. Ansa tí eftir, 
at hitin á helluni er rættur, og at einki vatn er í holinum. Hitin kann eisini vera ov nógvur beint eftir, at 
borað er. Um tú ivast, stikk so ein hitamálara eitt sindur niður í holið fyri at vita, um hitin er rættur. Um 
rivur eru í fjallinum kann plasthylki verða nýtt soleiðis, at blandingin ikki lekur út í rivurnar. Um holini 
akkurát eru borað, ella um hellan er hitnað av sólini, ber til at stoyta kalt vatn í holini og lata tað vera í 
nakrar minuttir, og síðan blása tað út við trýstluft ella súgva tað úr holunum. Síðan kunnu tey verða fylt 
við BERGURIT®. Tá er hellan køld eitt sindur niður og sýgur ikki vatn til sín.

Virknaðartíð 
Tíðin, tað tekur BERGURIT® at virka, kann vera 45 minuttir til 3
vikur, treytað av hita, holfrástøðu, grótslagi og frábroti. Heitari tað er, skjótari gongur kloyvingin.
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Nýtsla
Tvørmát av holum 
ø 32 mm – ø 35 mm – ø 38 mm
hollongd fyri hvønn 5kg sekk uml
3,2 metrar – 2,9 metrar – 2,3 metrar

Fyrireiking 
Reinsa fyrst helluna ella betongið fyri leyst tilfar. Síðan má metast um, hvar skilagott er at bora holini. 
Skilagott er ikki at bora í rivur, um ætlanin ikki er, at hellan skal klovna fram við allari rivuni. Bora heldur 
millum rivur, so at tað brotnar betur. Eisini er gott at bora eftir sikksakkmynstri heldur enn í røðum, so 
at slepst undan longum grótpettum, og grótið brotnar í smærri bitar. Um brotið endar við ein vegg ella 
tílíkt, har tú vilt hava eggina so rætta sum gjørligt, kann seymborast so nær sum møguligt. Tá ið hella 
verður kloyvd, eigur at verða undirborað 5-10 cm fyri at fáa alt við millum holini. Eisini eigur at verða 
ansað eftir at hava gott frábrot fremst í holunum. Til ber eisini at bora aðrar vegir fyri at røkka tí ynskta 
úrslitinum.

Trygdarreglur 
BERGURIT® skal ikki stoytast í íløt orsakað av teirri ótrúligu megini, sum kemur í. Umráðandi er at nýta 
gummihandskar, verndarbrillur, dustmasku (FFP3) og klæði, sum verja allan kroppin. Eftir at holini eru 
fylt, er best ikka at vera ov nær teir fyrstu 3-4 tímarnar,  tí vandi er fyri útblástri. 

Hvussu verður borað 
BERGURIT® virkar við at uppbyggja ovurstórt trýst, meðan tað harðnar. Tá ið borað verður, ræður tí um 
at hava í huga, í hvørja ætt borað verður. Víðkanin trýstir móti síðunum í holinum, og tí er umráðandi, 
at  tað sæst, at hellan kann klovna í minsta lagi ein veg. Hellan klovnar altíð, har hon lættast kann fara 
sundur. Tá rætt er blandað, kann BERGURIT hava eina megi á upp til 1,2 tons fyri hvønn cm2! Tí er tað 
sera væl egnað til kloyving í kjallarum ella inn móti bygningum, har spreinging er ov vandamikil. 

Vandalýsing 
Evnið kann órógva húðina og etja í sárum. Tað kann órógva andaleiðirnar og eyguni. Tí ræður um at 
nýta gummihandskar, verndarmasku og  verndarbrillur og klæðir, sum verja allan kroppin. Um evnið 
kemur í samband við húð ella eygu, skola so væl við reinum vatni. Kemur tað í opið sár, skola so væl við 
vatni og far til lækna at reinsa sárið sum skjótast. Um tað verður andað inn ella svølgt, drekk so nógv 
vatn. Far til lækna um neyðugt.

Innihald 
kalsiumhydroksid Ca0
silisiumdioksid Si02
jernoksid fe203
aluminiumoksid Al203
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