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Opmuring og overfladebehandling af mursten
med lav vandoptagelse og minutsugning
Facadesten med lav til moderat
vandoptagelse og minutsugning
RT 333 Røde ”håndstrøgne”
RT 444 Rød/brune ”håndstrøgne”
RT 445 Rød/brune ”Patina” ”håndstrøgne”
RT 510 Blådæmpede blødstrøgne
RT 514 Unika Blådæmpet
RT 526 Unika Windsor
RT 531 Unika Colosseum
RT 534 Unika Parma
Ovennævnte har en vandoptagelse i området
7-9 vægt %, og en minutsugning omkring
1,0 kg/m2, der kan betegnes som moderat til lav.

Facadesten med meget lav
vandoptagelse og minutsugning
RT 520 Unika Negro med kul
RT 521 Unika Negro renfarvet
RT 522 Unika Alexandria
RT 541 Unika Kensington
RT 546 Unika Attika
Ovennævnte har en vandoptagelse i området
5-7 vægt %, og en minutsugning omkring
0,5 – 1,0 kg/m2, der kan betegnes som meget lav.

Mørtelvalg

Vinterbyggeri
Ved vinterbyggeri anbefaler Weber en funktionsmørtel
tilsat op til 60° varmt vand.
Herudover er det selvfølgelig vigtigt at murværket
holdes helt afdækket mod nedbør, og at
vinterkonsulenternes
anbefalinger i øvrigt følges.

Overfladebehandling
med tynde mørtellag
På grund af Unika-klinkernes hårde overflade bør
der hertil anvendes en mørtel, som ikke er svagere
end KC 35/65/650 med kornstørrelse 0 – 1 mm.
Weber anbefaler deres fabriksfremstillede tørmørtel
”Weber Colour” til hårde og svagt sugende overflader.
Overfladebehandling af ”håndstrøgne” sten kan
foregå med mørteltype som Weber tyndpudsemørtel
eller tilsvarende.
Selve arbejdet skal udføres som angivet i
Murerhåndbogen, og det er som ved alle andre
murstenstyper vigtigt at sikre, at fugerne er trykkede,
og fyldt helt frem til stenenes kanter og ikke glittet.
Udvendig overfladebehandling må først påbegyndes
4 – 6 måneder efter opmuringen, og under ingen
omstændigheder, før fugerne er hærdet mindst 15 mm
ind fra facadesiden.

Kontakt Saint-Gobain Weber A/S eller Deres lokale
mørtelværk med ovenstående data, for valg af den
rette mørtel til disse stentyper

Yderligere oplysninger
Mørtel:
Saint-Gobain Weber A/S, tlf. 70 11 11 72.
Mursten:
A/S Randers Tegl, tlf. 98 12 28 44.
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