RENGØRING OG AFRENSNING AF MURVÆRK
Herunder er to forskellige løsninger på rengøring.

1) Mur så rent som muligt.

Fugen pindes/trykkes mens mørtlen stadig er plastisk.
Ved vådmørtel anbefaler vi at bruge træpind.

Børst af med ren og tør brun svamp. Vær særlig opmærksom
på tidspunktet for af-børstningen, så der ikke trækkes slør
fra fuge ud på mursten.

Tilpas arbejdsgangen efter mørtlens evne til at tørre op, mursten og vejrliget.
VKM anbefaler at man følger ovenstående vejledning.
Om nødvendigt og hvis murstensleverandøren tillader at afsyre, anbefales det først at afsyre på vej ned, med let
færdigblandet 1:20 syre.

2) Rengøring af murværk - kun med rent vand.

Fugen pindes/trykkes
mens mørtlen stadig er
plastisk.
Ved vådmørtel anbefaler
vi at bruge træpind.

Børst af med ren og tør
brun svamp. Vær særlig
opmærksom på tidspunktet
for af-børstningen, så der
ikke trækkes slør fra fuge
ud på mursten.

Pas på med at afvaske med vand for tidligt og i for store
mængder lige efter opmuring.
Vask af med meget lidt vand, svampen må ikke komme i
kontakt med fugen. Vær særlig opmærksom på
tidspunktet for afvaskningen så der ikke trækkes slør fra
fugen ud på mursten.
Vandet skal skiftes meget tit da det ellers giver slør.

Om nødvendigt og hvis murstensleverandøren tillader at afsyre, anbefales det først at afsyre på vej ned, med let
færdigblandet 1:20 syre.
Rensemetoder og produkter: Efter forskrifter fra teglværk, rådgiver, murer og bygherre.

Værd at vide .....
For tidlig afvaskning ses ofte i bestræbelserne på at få murværket så rent og pænt som muligt. Umiddelbart står murværket
også pænt lige efter afvaskning, men et blakket/saltet/kalksløret udseende kan komme til syne, når stenen tørrer op efter ca.
2 uger – alt efter vejrliget.
Mursten suger forskelligt og det skal der også tages højde for ved afvaskning. Derfor kan arbejdsgangen i, hvornår man skal
vaske af være forskelligt. Vejrliget spiller en stor rolle.
Når man har trykket fugen, børstes den af – man skal ikke altid vaske af umiddelbart efter børstningen.

I nogle tilfælde bør arbejdsgangen være:
Mur op, tryk fugen og børst af på ’første del’. Spring afvaskningen over.
Fortsæt opmuring, tryk fugen og børst af på ’anden del’.
Mærk efter om ’første del’ nu kan afvaskes.

