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od 5°C do 25°C

Wiertarka, mieszad³o, betoniarka, paca stalowa lub filcowa. 

Proporcja mieszania
4,5 - 5,0 l  na 25 kg 
0,18 - 0,20 l  na 1 kg 

Temperatura stosowania i pod³o¿a:

W£AŒCIWOŒCI

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

SPOSÓB U¯YCIA

ZU¯YCIE

NARZÊDZIA

PRZECHOWYWANIE I WARUNKI GWARANCJI

OPAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

KARTA TECHNICZNA FASBUD FS-05

- ³atwa w stosowaniu
- wysoka wytrzyma³oœæ
- dobra przyczepnoœæ
- wodoodporna
- mrozoodporna

2ok. 25 kg na 1,5 m  muru 
o gruboœci 10 mm

do 3 godz. od rozrobienia

10 - 25 mm

Zu¿ycie zaprawy:

Min. i maksymalna gruboœæ zaprawy:

Czas gotowoœci do pracy:

Deklaracja w³aœciwoœci u¿ytkowych: 
FS-05/2018

System oceny i weryfikacji sta³oœci 
w³aœciwoœci 
u¿ytkowych:4

Wyrób posiada ATEST  PZH

Zasadnicze charakterystyki

Cement -15% Piasek - 81% 
Dodatki uszlachetniaj¹ce - 4%

Proporcje sk³adników: 

Zawartoœæ chlorków:

Reakcja na ogieñ:

Absorcja wody:

Wspó³czynnik przepuszczalnoœci pary wodnej: (µ)

Trwa³oœæ:   

0,03%

Klasa A1

2 0.5.0,22 kg/(m min )

15/35

mrozoodporna

Patrz Karta CharakterystykiUwalnianie/zawartoœæ substancji niebezpiecznych:

Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a: 
(wartoœæ tabelaryczna P=50%)

0,83 W/mK( )µ10dry

Zaprawa murarska FASBUD FS-05  klasa M5 ogólnego przeznaczenia 

(G) wed³ug przepisu s³u¿y do tradycyjnych robót murarskich takich jak 

murowanie  œcian zewnêtrznych i wewnêtrznych, filarów ,piwnic i funda-

mentów z typowych materia³ów budowlanych przeznaczonych do trady-

cyjnej obróbki. Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz.

Zaprawa murarska FASBUD FS-05 jest fabrycznie przygotowan¹ mieszanin¹ z wysokojakoœcio-

wego cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, wapna hydratyzowanego oraz dodatków 

uszlachetniaj¹cych która jest gotowa po dodaniu wody. 

Ceg³y oraz inne materia³y budowlane przeznaczone do tradycyjnej obróbki powinny byæ czyste, 

wolne od kurzu oraz resztek produkcyjnych. Ponadto materia³y nasi¹kliwe takie jak bloczki 

silikatowe powinny byæ w trakcie wysokiej temperatury przed murowaniem zwil¿one wod¹. 

Zaleca siê aby materia³y stosowane w jednej kondygnacji by³y z tego samego rodzaju odmiany 

i klasy

Przygotowanie zaprawy polega na rozrobieniu zawartoœci worka z oko³o 3.5 litra wody za pomoc¹ 

mieszad³a wolnoobrotowego lub betoniarki do uzyskania jednolitej masy. Iloœæ wody jest uzale¿-

niona od rodzaju pod³o¿a wilgotnoœci i temperatury otoczenia. Tak przygotowana zaprawa  musi 

byæ zu¿yta w ci¹gu trzech godzin.

Zaprawê murarsk¹ FASBUD-FS-05  nale¿y nak³adaæ kielni¹ na elementy murowane przestrzegaj¹c 

zasady sztuki budowlanej oraz zwracaj¹c uwagê na jej równomierne roz³o¿enie. Przy wznoszeniu 

murów nale¿y przestrzegaæ zasad przewi¹zywania oraz stosowaæ w³aœciwe gruboœci spoin. Przy 

œcianach przewidzianych do tynkowania nale¿y pozostawiæ niewype³nion¹ spoinê na g³êbokoœæ 

oko³o 10 mm przy zewnêtrznych licach. Gruboœæ spoiny powinna byæ jednakowa dla ca³ej warstwy 

i powinna wynosiæ od 10 do 15 mm. Œwie¿¹ zaprawê chroniæ przed wp³ywem niekorzystnych 

warunków atmosferycznych takich jak mróz, deszcz, bezpoœrednie promienie s³oneczne 

a temperatura w jakiej nale¿y wykonywaæ prace powinna wynosiæ od 5°C do 25°C.

Worki papierowe wielowarstwowe 25 kg. Iloœæ sztuk na palecie 48 – 1200 kg.

Zaprawê nale¿y przechowywaæ w suchym pomieszczeniu, w nieuszkodzonych i szczelnie zam-

kniêtych opakowaniach na paletach. Przydatnoœæ do u¿ycia wynosi 12 miesiêcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. Nale¿y stosowaæ œcis³e zalecenia producenta oraz wykonywanie 

prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadkureklamacji zachowaæ opakowanie 

i dowód zakupu.

225kg zaprawy wystarcza na wzniesienie z ceg³y pe³nej 0,6 m  muru o gruboœci ceg³y 12 cm przy 

spoinie 1cm.

Deklarowane w³aœciwoœci u¿ytkowe


