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Steinn utanhúss 
Steinsteypa er eitt algengasta byggingarefni húsa hér á landi. Málning er jafnframt mikið notuð til að verja stein gegn niðurbroti 

og til fegrunar. Þegar steinsteypa er máluð er að mörgu að huga, þar mætti nefna sprunguviðgerðir, sílanböðun og mismunandi 

eiginleikar málningarefna. Hér verður fjallað um ýmis þau mál sem geta komið upp á. Hér að neðan er efnisyfirlit um þessa 

umfjöllum um steinsteypu. 

1.Steinsteypa. 
Steinsteypa er búin til úr sementi, vatni og fylliefnum. Sementið hvarfast við vatnið og myndar 

steinsteypuna, ásamt fylliefnum eins og sandi og möl. Slíkt ferli tekur langan tíma og tekur steypan 

ýmsum breytingum á þeim tíma, t.d. verða breytingar á hitastigi, sýrustigi, gljúpleika og rúmmáli. Það 

tekur t.d. steypu úr Portland sementi um 28 daga að þorna og harðna við 20 °C. Steinsteypuyfirborð er 

ekki bara stein beint úr steypumótum, heldur er yfirborðið einnig oft holufyllt/pokapússað eða múrhúðað 

slétt eða hraunað með sementsríku lagi.  

1.2. Helstu ógnir við steinsteypu. 

Steinsteypa eins og önnur efni mun að lokum gefa sig í baráttunni gegn náttúrunni. Þó steinsteypa sé hart og sterkt efni er hún 

með lítið togþol. Þannig getur steinsteypa verið gjörn á að springa ef hún verður fyrir ýmis konar togi eða innri þrýstingi, t.d. 

þegar rúmmál vatns eykst við frost. Því er nauðsynlegt að byggingar úr steinsteypu séu styrktar sérstaklega með járnabindingum 
sem eru látnar liggja vel inn í steypunni. Nýleg steinsteypa ver hins vegar járnin gegn tæringu, en tapar þeim eiginlega með aldri. 

Meðal þeirra þátta sem geta stuðlað að niðurbroti steinsteypu eru... 

 Hitasveiflur. 

B. Valda þenslu og samdrætti í steypu. Sprungur myndast og vatn getur komist að. 

C. Regn og raki. 

D. Steinsteypa er gleypið efni sem sýgur til sín vatn. Ef vatn í steini frýs eykst rúmmál þess og ísinn getur sprengt steypuna 

en frekar. Vatn er mikilvægur þáttur í niðurbroti steinsteypu. 

E. Vindur (vídd sprunga og þröskulgildi). 

F. Vindsveipir geta þrýst vatni inn í sprungur. Þannig að áveðurshlið skemmist oftar en ekki meira en aðrar hliðar. 

G. Koltvísýringur (CO2). 

H. Lækkar sýrustig steypu og veldur tæringu í styrktarjárni með tíð og tíma. 

I. Sölt. 

J. Klóríð (salt) frá sjávarroki geta einnig valdið tæringu í styrktarjárni. 

K. Mengun. 

L. Mörg algeng efnasambönd geta verið mjög tærandi og haft veruleg áhrif á endingu steins. Jafnframt geta þau einnig 
haft tærandi áhrif á styrktarjárn. 

Hægt og sígandi geta margir samverkandi þættir verkað sem verkfæri niðurbrots. Dæmi væri t.d. steinsteypuhús sem stendur 

nálægt sjó við mikla umferðagötu. Á nokkrum svæðum á steinveggjunum eru sprungunet sem taka þau til sín talsvert vatn í 

rigningu. Á áveðurshlið eru sprungurnar orðnar stærri, sökum þess að vindsveipir hafa hjálpað til að kasta vatni inn í sprungurnar. 

Í frosti springur steinninn meira og meira, þar sem rúmmál vatns eykst þegar það frýs og veldur þrýstingi í sprungum. 

Járnabinding hefur legið og grunnt í steinsteypunni og hefur koltvísýringur í andrúmsloftinu, mengun frá umferðagötu og sölt frá 

sjávarroki valdið tæringu á styrktarjárni og ryðtaumar sjást á nokkrum stöðum. Sprungumyndun eykst mikið á haustin og vorin, 

þegar miklar hitasveiflur eru á milli frosts og þíðu. 

1.3. Steypuskemmdir. 

Hér er fjallað lauslega um mismunandi gerðir af steypuskemmdum og leiðum til úrbóta. Steypuskemmdir eru oft flokkaðar sem 
sprungur, frostskemmdir/alkalískemmdir og ryðskemmdir. 

Orsakir steypuskemmda geta verið margþættar og mismunandi. 

Leitið ráða hjá fagmönnum! 
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1.3.1. Sprungur. 

Sprungur eru oft flokkaðar eftir því hver ástæðan er fyrir þeim. Sprungur geta verið meðal annars 

vegna rýrnunar, hitastigsmunar, frosts, alkalívirkni, sigs og jarðskjálfta. 

Rýrnunarsprungur. 

Myndast vegna þess að útþornun steinsteypu er of hröð. 

  

Þessi gerð af sprungum sést oft sem stakar sprungur t.d. frá gluggahornum, í vatnsbrettum undir gluggum og með reglulegu 

millibili á stórum flötum. Jafnframt getur fínt sprungunet í líkingu við hænsnanet stafað af rýrnun, eins og sést á mynd til hægri. 

Hitamismunasprungur. 

Stafa vegna álags sökum mismunar á hitastigi útveggja og innveggja eða platna. 

A. Stakar láréttar sprungur samsíða plötuskilum, þar sem steyptar plötur tengjast útvegg og við dyra- og gluggaop. 

Frostsprungur. 

Vatn þennst út þegar það frýs og skemmir við það steininn. Nokkur atriði um slíkar sprungur. 

 Algengastu og alvarlegustu skemmdirnar. 

 Steypan tapar samloðun og styrk. 

 Kemur fyrst fram á köldum flötum. 

 Byrjar sem fíngert sprungunet sem stækkar með tíð og tíma. 

http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_steinsteypa.php#ryrnunar
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_steinsteypa.php#hitastigsmunar
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_steinsteypa.php#frosts
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_steinsteypa.php#alkali
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_steinsteypa.php#sigs
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_steinsteypa.php#jardskjalfta
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Hér má sjá frostsprungnet á áveðurshlið. 

Alkalísprungur. 

Seigfljótandi hlaup myndast ef saman kemur mikið raki og ef steypa inniheldur of mikið af alkalíefnum (Na og K). Þetta veldur 
þenslu í steypunni og sprungur geta myndast. 

A. Líkist frostskemmdum og oft hvatar vatn og frost frekari skemmdir. 
B. Er lítið í húsum yngri en 1980, t.d. vegna hreinni hráefna í steypu og hjálparefna. 

 

Sigsprungur. 

Jarðvegur undir byggingu eða hluta af byggingu sýgur og sprunga getur myndast. Stafar af því að undirlag gefur eftir. Jarðvegur 
hefur ekki verið nóg þjappaður, bygging of þung fyrir undirlagið o.s.frv. 

Jarðskjálftasprungur. 

Sprungur sem hafa komið fram við jarðskjálfta. 

Frost- og alkalískemmdir. 
Ef ekki er gert við sprungur eða sprungukerfi geta skemmdir magnast enn frekar með tíð og tíma. Vatn og önnur niðurbrotsefni 

komast enn frekar að og hraðar eyðileggingu við sprungukerfi. Ef ekkert er aðgert þá springur og molnar steinninn og voðinn er 
vís. 

Ryðskemmdir. 
Steinsteypa missir tæringarvarnareiginleika sína með aldri, t.d. vegna karbóneringar. Ef styrktarjárn stendur of grunnt fer það að 

tærast, þar sem steinsteypan nær ekki að vernda stálið. Ef styrktarjárn fer að tærast sjást fyrst ryðblettir og ryðtaumar, sem síðan 

aukast. Ryð tekur meira rúmmál en járnið og getur það brotið steininn meira og meira í kringum ryðskemmdirnar. Mikil tæring 
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getur að lokum skaðað styrk byggingar. 

Nokkur atriði sem þarf að hafa í huga varðandi styrktarjárn. 

 Hátt sýrustig steypu ver járnabindingar gegn tæringu. 

 Hátt sýrustig myndar verndandi oxíðfilmu á járn (ekki ósvipað og ryðfrítt stál). 

 Ef sýrustig í steypu fer undir pH = 9, þá byrjar járnabindingar að skemmast hratt og með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. 

 Raki og salt í andrúmslofti eykur til muna tæringarálag á járnabindingar. 

 

Ryðblettir frá styrktarjárni sem liggur of utarlega. 

Frekari upplýsingar 

Rb hefur rannsakað og gefið út mikið efni um sprungur, sprunguviðgerðir og vatnsfælur. 

 Steynsteypa – Viðhald og viðgerðir. 

 Steinveggir utanhúss – Frágangur með yfirborðsefnum. 

 Sögun úr sögunni – Þróun í sprunguviðgerðartækni. 

 Viðhald steyptra húsa – Handbók húseigandans. 

 Útveggir – í umhverfi stórviðra og veðrunar. 

 Rb blöð. 
G. Rb. Eq.004, (Rb. Eq.010), Rb. Eq.011 (verklýsing), Rb. Eq4.012, Rb. Eq4.014 og Rb. Eq4.015. 

 

  

http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_steinsteypa.php
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_steinsteypa.php
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2. Ýmislegt um steinsteypu 

Steinsteypa hefur nokkra sérstöðu um hvaða álag málningarefni þurfa að þola miðað við önnur yfirborð. Þar mætti meðal annars 
nefna hátt pH gildi og karbóneringu. Nokkur atriði til umhugsunar fyrir málun steinsteypu. 

2.1. Aldur steinsteypu - málun. 

Vegna þess hversu miklar breytingar eiga sér stað í steinsteypu fyrsta mánuðinn skal ekki mála steinsteypu fyrr en eftir steypan 

hefur náð því að þorna og harðna. 

Jafnframt þarf að hafa í huga að steinsteypa verður fyrir áhrifum frá koltvísýringi í andrúmsloftinu og verður því alltaf súrari og 
súrari, sjá nánar í kafla um karbóneringu. 

 

2.2. Karbónering 

Karbónering nefnist það þegar steypa hvarfast við koltvísýring úr andrúmslofti og verður súrari. Slíkt er óhjákvæmilegt nema 

steypan sé varin, t.d. með málningu (Brynja, Vitretex eða Hjörvi). Þumalputtaregla segir, að óvarin steypa karbónerast um 1 mm á 

ári. Sýrustig inni í steypu skal vera hátt, þar sem járn myndar verndandi oxíðfilmu við slíkar aðstæður (ekki ósvipað og ryðfrítt 

stál). Þannig ver steypan járnabindingar gegn tæringu, en ef sýrustig fer undir pH = 9, þá byrjar járnabindingar að skemmast hratt 
með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Raki og salt í andrúmslofti eykur til muna tæringarálag á járnabindingar. 

 

Hægt og sígandi lækkar koltvísýringur (CO2) andrúmsloft sýrustig (pH) steinsteypu. 

 

http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_ymistumstein.php#karbonering
http://www.slippfelagid.is/baeklingar/PH.PDF
http://www.slippfelagid.is/baeklingar/PH.PDF
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2.3. Sementshúð 

Sementshúð er þurrefnaríkt og duftkennd sementslag sem myndast yst á steinsteypu eftir lagningu hennar í mót. Nauðsynlegt er 

að fjarlægja alla sementshúð, þar sem lagið hefur lítinn innri styrk og flagnar að lokum af sjálfri steypunni. Hægt er að fjarlægja 
sementshúð með rifefnablæstri, vatnsháþrýstiblæstri eða með saltsýruþvotti. Lagið flagnar af eftir nokkra ára veðrun. 

 

Sementshúð liggur yst á steinsteypu, hefur lítinn innri styrk og því þarf að fjarlægja hana fyrir málun. 

 

2.4. Saltútfelling 

Á veðraða steypu kemur oft hvít duftkennd saltútfelling. Þessi útfelling stafar af söltum sem koma úr steypunni. Söltin skaða m.a. 

viðloðun málningar og skal fjarlægja, t.d. með vatnsblæstri (lágmark 150 bör). 

 

2.5. Rakastig í steinsteypu 

Raki í steypu skal vera minni en 4 % þ/þ við málun. Til að áætla rakastig steypunnar er hægt að nota mælitæki sem mæla t.d. 

leiðni í steypunni. Einfalt próf til að athuga hvort rakaútstreymi sé orðið nægilega lítið er svokallað plastdúkapróf. 

 

2.6. Sýrustig í steypu 

Sýrustig steypu er basískt og þarf málningin því að þola slíkar aðstæður mjög vel. Inni í steypu er sýrustigið yfirleitt mjög hátt eða 

um pH = 13 (sjá pH). Sýrustigið getur lækkað við öldrun og of lágt sýrustig getur valið því að járnabinding getur farið að 

skemmast, (sjá karbóneringu). Yfirborð steinsteypu skal vera á bilinu pH 6.8 - 8.0 við málun. Ef um er að ræða önnur pH-gildi er 

hægt að skola steypuna með hreinu vatni. Ný steypa hefur hátt pH gildi á yfirborðinu og þarf tíma fyrir málun, sjá aldur steypu. 

 

2.7. Mótaolía 

Mótaolía er oft notuð til að smyrja steypumót. Slík fita getur orðið eftir á fletinum þegar mótin eru slegin frá. Eins og allar aðrar 

fitur og olíur er nauðsynlegt að fjarlægja hana fyrir málun, t.d. með olíuhreinsi. 

  

http://www.slippfelagid.is/baeklingar/PLASTDUKAPROF.PDF
http://www.slippfelagid.is/baeklingar/PH.PDF
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_ymistumstein.php#karbonering
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3. Málningarefni á stein utanhúss 

Málningarefni á stein utanhúss þurfa að glíma við margbreytilega veðráttu. Þau þurfa meðal annars að þola sólskin, regn, frost og 

mengun. Jafnframt þurfa þau að geta veitt steininum nægilega vörn gegn öllum þessum umhverfisþáttum. Á steinsteypu er 

lykilatriði að málningarfilma hafi eftirfarandi eiginleika. 

 Hafa góða viðloðunareiginleika. 

 Vera opin gagnvart vatnsgufu. 

 Vera lokuð gagnvart vatni. 

Í þessum hluta verður fjallað sérstaklega um þau efni sem eru notuð á steinveggi og þess háttar. 

3.1. Rakaflæði og vatnsídreypni 

Þegar steinn andar gefur hann frá sér vatn í gufuformi. Til að slík gufa safnist ekki á bak við málningarfilmu og rífi hana upp þarf 

öndun og viðloðun að vera nægjanleg. Aftur á móti má málningarfilma ekki vera of opin þannig að hún taki of mikið við vatni, 

t.d. rigningarvatni og nái ekki að verja steininn. Málningarframleiðendur reyna að þróa málningarefni sín með báða þessa 
eiginleika, þ.e.a.s. að þau séu opin gagnvart vatnsgufu/raka en lokuð gagnvart vatni í vökvaformi. 

  

Málning á að hleypa raka í gegnum sig. Málning á að vera lokuð gegn vatni. 

Í flestum tilvikum er reynt að uppfylla svokallaða Künzel tilgátu (sjá H. Künzel, Beurteilung des Regenschutzes von 

Aussenbeschichtungen, Report 18, 1978). 

Tilgáta Künzel  
Künzel setti fram þá tilgátu að góð málning á stein skuli uppfylla þrjú skilyrði. 

1. W ≤ 0.5 kg/(m2h0.5). 

2. Sd ≤ 2.0 m. 
3. W•Sd ≤ 0.1 kg/(mh0.5). 

Sd er viðnám gegn flæði vatnsgufu gefið sem þykkt loftlags í metrum. 

 Hátt Sd þýðir að málning sé lokuð. 

 W er magn vatns sem filman sýgur í sig. 

 Hátt W þýðir að málning sýgur fljótandi vatn vel inn í sig. 
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Á þessu línuriti sjást Künzel skilyrði. Sd skal vera undir 2 m en W skal jafnframt vera undir 0,5 kg/(m2h0.5). 

Staðallinn DIN 18 558 segir að W•Sd megi vera að hámarki 0.2 kg/(mh0.5). 

 

3.2. Sílanefni 

Sílanefni eru borin á steinsteypu til að gera hana vatnsfælna og koma í veg fyrir vatnsskemmdir. Sílanefni halda vatni frá 

smásprungum (netsprungum) allt að 0,3 mm að vídd. Stærri sprungur verður að gera við með öðrum hætti áður en hafist er handa. 
Sílanefni koma ekki í veg fyrir áhrif koltvísýrings á steypu. 

Efnin hvarfast m.a. við kísil í stein og ná þannig viðloðun við flötinn. Gler inniheldur líka kísil og því geta sílanefni fest við og 

mattað slíka fleti. Sílanefni mynda fá tengi við t.d. plastmálningu og festast því illa við slík efni. Tilgangslaust er að sílanbera yfir 
plastmálningu, eins og Vitretex. 

Til að hámarka magn sílanefna á og í steinyfirborði skal halda yfirborðinu eins röku og mögulegt er með sílaninu. Þannig skapast 

aðstæður, að þynnir kemst lengra inn í yfirborðið og þar af leiðandi sílanefnin líka. Slík vinnubrögð skipta afar miklu máli 
varðandi endingu sílanefna á steinfleti. 

Við bjóðum upp sílanefnið Mónósílan 

Mónósílan 

Mónósílan er einföld gerð af sílan (þ.e.a.s. mónó), sem hefur mjög einfalda mólikúlbyggingu. Efnið á því að smjúga langt inni í 

stein. Sökum smæðar þess er það frekar rokgjarnt og skipta aðstæður miklu máli hversu mikið flöturinn nær að mettast af efninu. 
Ef veður er hlýtt, þurrt og vindasamt er hætt við að lítið að virku efni náist að festast við flötinn. 

 

Teikning af mónósílan. 

http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/0077.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/0077.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/0077.pdf
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_malningarefni.php
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_malningarefni.php
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_malningarefni.php
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_malningarefni.php
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus_malningarefni.php
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 A = Alkóhól. 

 O = Súrefni. 

 Si = Kísill (silikón). 

 R = Fjölliða með vatnsfráhrindikraft. 

Mónósílan - Helstu atriði. 

 Stærð um 5-10 nanómetrar (1 nanómeter er 1 milljónasti úr millimeter). 

 Smýgur afar vel inn í stein og gefur vatnsvörn inn í steininn. 

 Mónósílansameind festist á 3-4 tengjum við steininn. 

 Tengin myndast við efnahvarf við vatn. 

 Rokgjarnt og getur gufað upp ef þornun er of hröð. Festist því ekki á slétta fleti. 

  

Síloxan - Helstu atriði. 

 Stærð um 10 – 20 x Mónósílan. 

 Leggst meira á yfirborðið og gefur vatnsvörn utan á steininum. 

 Tengin myndast við efnahvarf við vatn. 

 Ekki eins rokgjarnt og mónósílan og gufar síður upp ef þornun er hröð. 

 Festist á slétta fleti eins og gler. 

Virkni sílanefna 

 

Sílanefni hvarfast við vatn (H2O), festast við stein og gefa frá sér alkóhól (HOA). 

Nokkur mikilvæg atriði varðandi sílanefni. 

 Vindálag skiptir máli hversu víðar sprungur eru sem sílanefni geta varið. Í stuttu máli sagt þá kemst vatn inn í þrengri 

sprungur við meiri vind. 

 Sílanefni koma ekki í veg fyrir áhrif koltvísýrings á steypu. 
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 Verjið gler við úða af sílanefnum, þar sem þau geta fest sig við glerið. 

 Tilgangslaust er að sílanbera heila, áður málaða fleti. 

 Sílanefni henta sérlega vel til að halda vatni frá þröngum sprungum. 

 Úðið steinflötinn með sílanefni, látið efnið þorna í nokkrar mínútur og úðið aftur yfir með steinyfirborðið en rakt eftir 
fyrri umferð. 

  

3.3. Terpentínuþynnanleg akrýlmálning 

Akrýlefni sem eru leyst upp í terpentínu hafa verðið algeng málningarefni á stein utanhúss undanfarna áratugi. Efnin væta og 

smjúga vel inn í steininn sem gerðir þau þolnari á léleg og/eða duftsmitandi yfirborð en mörg önnur efni. Terpentínuþynnanleg 
akrýlmálning er mest notuð sem grunnur undir vatnsþynnanlega akrýlmálningu. 

Almennir eiginleikar terpentínuþynnanlegrar akrýlmálningar. 

 Nokkuð lokuð gegn koltvísýringi (CO2) og söltum. 

 Smýgur vel inn í yfirborð og gefur því góða viðloðun. 

 Inniheldur mikið magn af fylliefnum og er opin gagnvart vatnsgufu. 

 Innri styrkur efnisins er tiltölulega lítill. 

 Er mun skítsælli en t.d. vatnsþynnanleg akrýlmálning. 

 Inniheldur terpentínu sem er lífræn leysiefni og því ber að fara varlega með efnið. 

Brynja (vörunr. 8820) - Terpentínuþynnanleg akrýlmálning. 

 

Brynja er mött terpentínuþynnanleg akrýlmálning ætluð á steinsteypu og múr utanhúss. Brynja er mjög opin og kemur því ekki í 

veg fyrir eðlilega rakaútgufun (,, öndun"). Málningin vætir mjög vel og hefur því mjög góða viðloðun við múr og steypu. Efnið 

hentar sérlega vel sem grunnur undir Vitretex, sem er vatnsþynnanleg akrýlmálning. Brynja hefur mikinn innri styrk miðað við 

sambærileg efni og mjög góða litheldni. Dæmi eru um meira en áratuga endingu efnisins. Hægt er að mála með Brynju við mun 
lægra hitastig en með vatnsþynnanlegum málningum. 

http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8820.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8820.pdf
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Yfirborð Brynju stækkað x 5000. 

 

3.4. Vatnsþynnanleg akrýlmálning 

Vatnsþynnanleg akrýlmálning er ef til vill algengasta málningtegundin á steinsteypu og múrhúð. Mismunandi eiginleikar þessar 

efna ráðast oft í bindiefni þeirra, t.d. er hægt að fá málningu með sérstaklega mjúku akrýlefni til að fylgja eftir sprunguhreyfingum 

og þess háttar og einnig er hægt að fá málningu með hreinni akrýlblöndu til að tryggja lit- og gljáheldni og jafnframt endingu. 

Almennir eiginleikar vatnsþynnanlegrar akrýlmálningar. 

 Nokkuð lokuð gegn koltvísýringi (CO2) og söltum. 

 Vætir flötinn ekki eins vel og terpentínuþynnanleg akrýlmálning. 

 Hafa mjög gott veðrunarþol. 

 Hefur gott hlutfall á milli rakaflæði og vatnsídreypni. 

 Eru ekki eins skítsæl og terpentínuþynnanleg akrýlmálning. 

 Eru þægilegri í vinnslu en terpentínuþynnanleg akrýlmálning. 

 Inniheldur engin eða mjög lítið af lífrænum leysiefnum. 

Vitretex (vörunr. 8210) - Vatnsþynnanleg akrýlmálning. 

 

http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8210.pdf
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Vitretex er mött og vatnsþynnanleg akrýlmálning með gott alkalí-, vatns- og veðrunarþol og hentar því íslenskum aðstæðum 

sérlega vel. Bindiefnið í Vitretex er hreint akrýl sem gefur málningunni afburða mikla mótstöðu gegn gulnun og krítun. Einnig 

myndar hún sveigjanlega filmu sem minnkar líkur á sprungumyndun. Vitretex hefur góða ,, öndun", þ.e.a.s. hindrar ekki eðlilegt 

rakaútstreymi frá steinsteypu. Einnig hreinsar hún sig sérlega vel og safnar ekki í sig óhreinindum. Vitretex er létt í vinnslu og 
þekur vel. 

 

Yfirborð Vitretex stækkað x 5000. 

Vitretex þykkmálning - Vatnsþynnanleg akrýlmálning. 

Vitretex þykkmálning er mött og vatnsþynnanleg akrýlmálning með gott alkalí-, vatns- og veðrunarþol. Vitretex þykkmálning 

inniheldur hreint og teygjanlegt akrýlbindiefni og hrindir vel frá sér óhreinindum. Hún myndar því teygjanlega og sveigjanlega 

filmu sem getur fylgt eftir fínum sprungum o.þ.h. Þykkmálningin er þétt gagnvart vatni en opin fyrir vatnsgufu og hindrar því ekki 

eðlilegt rakaútstreymi. Gufuþéttleiki efnisins (Sd,H2O) er minni en 2 m miðað við að notuð sé 1 kg/m2 af málningu. Efnið er afar 

lokað gagnvart koltvísýringi og söltum og hjálpar því 
til við að varðveita ryðvarnareiginleika steinsteypu. 

 

 

  

http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8210.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8215.pdf
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4. Málningarkerfi á stein 

Fyrir málun steinsteypu er vert að íhuga nokkra hluti sem geta haft veruleg áhrif á endingu og gæði málningarkerfis. Mikilvægt er 
að gera hlutina rétta í upphafi, því viðgerðir geta verið tímafrekar og kostnaðarsamar. 

Nokkur atriði til umhugsunar fyrir málun steinsteypu. 

Steinsteypa og málning 

4.1. Hlutverk málningarefna á steinsteypu. 

Til að reyna að koma í veg fyrir skemmdir á steinsteypu eru notuð ýmis konar yfirborðsefni, eins og sílanefni og málning. Þeirra 

varnarhlutverk felst í að hindra að skaðleg efni, eins og vatn, klóríð og koltvísýringur komist að steypunni og inn í hana. 

  

Fegrunarhlutverk málningar og áhrif hennar til að breyta útliti hluta er mikilvægt. Í sumum tilvikum getur útlit og áhrif málningar 

skipt jafnvel meira máli en varnarhlutverkið. Málning getur breytt hlutum á ýmsan máta, t.d. lit, gljáa, áferð, falið ýmis líti, 
o.s.frv. 

 

4.2. Málningarkerfi á stein utanhúss 

Hefðbundið málningkerfi inniheldur hreinsunaraðgerðir, ástand yfirborðs við málun og hvernig skuli staðið að sjálfri máluninni. 

Steinflöturinn skal vera hreinn, þurr, fastur viðkomu og a.m.k. eins mánaðar gamall við málun. 

1. Fjarlægið fitu, olíu, sót og önnur óhreinindi með olíuhreinsi eða málningarhreinsi. Mikilvægt er að skola vel í burt með 

vatni. Ryk, mold og önnur óhreinindi skal fjarlægja með háþrýstiþvotti. Duftsmitandi fleti og sementshúð (t.d. á 

flekasteyptum einingum) skal fjarlægja með kröftugum háþrýstiþvotti eða sandblæstri. Veðrun til margra ára getur 

komið að gagni. 
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Málning getur haft góða viðloðun við rykkorn, sem aftur á móti hafa ekki viðloðun við yfirborðið. Olía og fita mynda örfínt lag, 
sem hindrar málningu að komast að yfirborðinu til að tryggja viðloðun. 

2. Mælt er með því að sílanbera nýjan og/eða ómálaðan múr. Þetta er sér í lagi mikilvægt á sprungusvæði. Ef flötur er 

sprunginn sá verklýsingu um meðhöndlun sprungna í kaflanum ,,Sprunguviðgerðir". 

3. Grunnun og málun. 

Verklýsingu fyrir málun steins er einnig hægt að sjá í ,,Málningarhandbók heimilanna". 

Hægt er m.a. að velja milli eftirfarandi kosta... 

i.2-3 umferðir af Vitretex (8210). 

ii. Grunna með þynntri Brynju (8820) og 2 umferðir af Vitretex (8210). 

Athugasemdir 

 Svolítið hefur borið á málningarkerfum með einni umferð af mattri terpentínuþynnanlegri akrýlmálningu (t.d. Brynja) 

og einni umferð af plastþeytumálningu (t.d. Vitretex). Slíkt er ekki æskilegt sökum (lita-) og gljámunar og mun 
vænlegra er að mála einfaldlega tvær umferðir af Vitretex. 

  

4.3. Sprunguviðgerðir 

Steinsteypa hefur almennt séð lítið þanþol og á því til að springa við slíkt álag. Mikilvægt er að koma í veg fyrir frekari skemmdir 

með að huga að sprunguviðgerðum í tíma. Steypuskemmdir geta verið margþættar og mismunandi. Sprunguviðgerðir á 

steinsteypu eru algengar og hér eru verklýsingar um slíkar viðgerðir. 

Ekki hika við að leita ráða hjá fagmönnum! 

Markmið sprunguviðgerða er m.a. að... 

 Hindra að vatn komist inn í sprungur og skemmi út frá sér. 

 Gefa lýtarlaust steinyfirborð. 

Verklýsingar fyrir sprunguviðgerðir 

Hér er um að ræða almennar verklýsingar á sprungusvæði, bæði á stakar sprungur og hins vegar sprungunet. Steinflöturinn skal 

vera hreinn, þurr, fastur viðkomu og a.m.k. eins mánaðar gamall við málun. Þegar um er að ræða þröngar sprungur og 

sprungukerfi hafa sílanefni virkað mjög vel að halda vatni frá steininum og hjálpa þar af leiðandi að koma í veg fyrir frekari 

http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8210.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8820.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8210.pdf
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sprungumyndun. Í stuttu máli sagt þá nær sílanefni að verja frekari sprungumyndun ef sprungur eru þrengri en 0,15-0,2 mm. 

Stærri sprungur en það þarf að fylla upp í. Allt er þetta þó háð aðstæðum hverju sinni. 

Þröngar stakar sprungur. 
Stakar sprungur < 0,15-0,2 mm. 

1. Fjarlægja allan lausan múr. 

2. Bera vatnsfælu (Mónósílan) á. 
3. Málað yfir með teygjanlegri málningu. 

Sjá nánar í Rb-blaði Eq4.014 „Sprungur í útveggjum steinhúsa”. 

Víðar stakar sprungur. 
Stakar sprungur > 0,2-0,3 mm. 

1. Fjarlægja allan lausan múr. 

2. Bera vatnsfælu (Mónósílan) á. 

3. Loka og fela með innþrýstiaðferð með múrblöndu. 

Sjá nánar í Rb-blaði Eq4.015 „Innþrýstitækni”. 

Sögun sprungna er á undanhaldi og er aðeins notað á svokallaðar þenslusprungur sem hreyfast mikið. 

Sprungunet. 

Ef um er að ræða fíngerðar sprungur í vel föstum múr. Þá er oftast notaðar tvær aðferðir til viðgerða, þ.e.a.s. með notkun 
vatnsfælu og teygjanlegra málningar eða með þunnmúr. 

Meðhöndlun með vatnsfælu. 

1. Fjarlægja allan lausan múr. 

2. Bera vatnsfælu (Mónósílan) á. 

3. Hægt er að mála yfir með teygjanlegri málningu líkt og Vitretex þykkmálningu, sem fylgir betur hreyfingu sprunga en 
önnur efni. 

Meðhöndlun með þunnmúr. 

1. Fjarlægja allan lausan múr og málningu. 

2. Bera þunnmúr á sprungusvæðið (filtera). 

3. Bera vatnsfælu (Mónósílan) á. 
4. Grunna og mála. 

Los í múrhúð. 

Strjúka yfir flötinn með hamri og brjóta upp þar sem heyrist holhljóð og endurpússa. 

Brjóta skal upp ef um er að ræða... 

 Vatnsbretti. 

 Stór svæði í múrveggjum. 

Litla bletti í múrveggjum er ekki alltaf nauðsynlegt að brjóta upp. 

Ryðskemmdir - viðgerðir. 

Það þarf að komast í veg fyrir frekari tæringu! 

1. Höggva í burt skemmdan stein. Helst vel í kringum styrktarjárnið. 

2. Ryðhreinsa og mála, t.d. 2-3 umferðir af ryðvarnargrunni 

3. Setja viðgerðaefni í skemmdina. 

http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/0077.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/0077.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8215.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/0077.pdf
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4. Sílanbera, grunna og mála. 

Athugasemdir um sprunguviðgerðir. 

 Ef ekki er mikið veðurálag, þ.e.a.s. vindur kastar lítið vatni inn í sprungukerfi, virkar sílanefni betur á sprungukerfi og á 

stærri sprungur. 

 Sílanefni eiga að fara beint á beran stein og inn í sprungur. Sílanefni festast ekki á gamla málningu. 

 Því þykkara sem teygjanlega málning er borin á, þeim mun meiri sprunguhreyfingu þolir filman. 

 Athugið að sprungur geta verið misvíðar eftir því hvort veður sé heitt eða kalt. 

 Fjarlægja þarf allan mosa og þörunga með klórsápu og háþrýstiþvotti. 

  

4.4. Hitastig við málun 

Bestur árangur næst ef málað er við 15 - 25 °C. Aftur á móti eru ekki margir dagar á ári, þar sem íslensk veðrátta býður upp á 

slíkar aðstæður. Yfirleitt verðum við að gera okkur að góðu lægra hitastig. Þess ber þó að gæta, að vatnsmálning má ekki nota við 

hitastig undir +5 °C, né má hún frjósa. Hitastig flatarins skal alltaf vera a.m.k. 3 gráður yfir daggarmarki við málun; Sjá 
daggarmarksútreikninga. 

Vinnslueiginleikar flestra málningarefna koma best fram þegar hitastig málningar er 15-25 °C. Ef mála skal kalda fleti er sérlega 

mikilvægt að tryggja að málningin sé nærri þessum hita, annars er hætta á að hún sé stíf og óþjál. 
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5.Handbók Heimilanna - Steinveggir og svalagólf 

Þegar nýtt steinhús er málað er mikilvægt að allir fletir séu lausir við efni sem geta hindrað viðloðun. Eftir flekamót eru olíuefni 

og sementshúð sem verður að fjarlægja, t.d. háþrýstiþvotti, sandblæstri eða slípun. Veðrun til langs tíma getur gert sama gagn.  

Á sléttum steyptum fleti er best að tryggja viðloðun eftir sílanböðun með Brynju, sem er terpentínu þynnanleg akrýlmálning. 
Sama gildir um viðgerða fleti á eldri húsum. Sökklar og annað sem er neðanjarðar, er hægt að húða með Hempinoltjöru. 

Við endurmálun á steinveggjum þar sem einhver flögun hefur orðið, er nauðsynlegt að koma í veg fyrir orsakir, svo ekki sæki allt 

í sama horfið.  

Við málun á svalagólfum þarf fyrst að fjarlægja sementshúð með saltsýrublöndu. Þegar gólfið er orðið vel þurrt er það málað með 

Hempaþani sem er sterk tveggja þátta polýúreþanmálning. Fyrri umferðin er gott að þynna eftir íblöndun herðis en seinni 
umferðin skal vera óþynnt. 

 

 

Svona gerum við 

 

  

 

Áður en málun hefst þarf að tryggja 

viðloðun. Þar sem gróður hefur sest 

í veggi, þarf að nota klórblöndu, líkt 

og Alg & Mögeltvätt, til að 

fjarlægja hann tryggilega. 

Fjarlægið lausa málningu og 

gerið við múrskemmdir og 

sprungur. Slíkar skemmdir 

eru vandamál sem borgar sig 

að leysa í samráði við 

sérfræðinga á því sviði. 

Nýmálun. Sílanböðun er 

aðferð til að verja stein. 

Sílanefni mega ekki komast 

í snertingu við gler. 

Endurmálun: Sílanberið 

viðgerðir og smásprungunet. 

Nýmálun: Grunnið 

með Brynju. 

Endurmálun: Allir viðgerðir 

fletir blettaðir með Brynju. 

 

 

Brynja, Vitretex og Steinsílan 

Brynja er terpentínuþynnanleg akrýlmálning ætluð á 

steinsteypu og múrhúð utanhúss. Efnisnotkun er 5 m²/l og 

yfirmálun er eftir 5 klst. 

Vitretex er vatnsþynnanleg akrýlmálning ætluð á steinsteypu 

og múrhúð utanhúss. Efnisnotkun er 10 m²/l og yfirmálun er 

eftir 6 klst. 

Vitretex þykkmálning er vatnsþynnanleg og teygjanleg 

akrýlmálning ætluð á steinsteypu og múrhúð utanhúss. 

Efnisnotkun er 8-10 m²/l og yfirmálun er eftir 6 klst. 

Steinsílan er vatnsþynnanleg sílikonmálning sem hrindir 

mjög vel frá sér vatni, ætluð á steinsteypu og múrhúð utanhúss. 

Efnisnotkun er 6 m²/l og yfirmálun er þegar þurr. 

Sjá nánari umfjöllun um steinsteypu! 
 

Nýmálun og endurmálun: Málið 

tvær umferðir 

meðBrynju, Vitretex eðaSteinsílan

. NotiðVitretex þykkmálningu á 

lágrétta fleti. 

Það er mikilvægt að ganga 

vel frá gluggasyllum og 

láréttum flötum fyrir málun, 

þannig að vatn eigi ekki 

greiða leið inni í múrinn. 

Það er gert t.d. með að loka 

og ganga vel frá sprungum. 

 

 

http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/1022.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/6224.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8820.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8820.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8820.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8210.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8215.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8850.pdf
http://www.slippfelagid.is/husadeild/verklysingar/steinn_utanhus.php
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8820.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8210.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8850.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8850.pdf
http://www.slippfelagid.is/fagmadurinn/taekniupplysingar/8215.pdf
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Sjá einnig :  

Daggarmarksútreikningar 

Saltsýruþvottur  

Plastdúkapróf 


