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Opmuring og overfladebehandling af mursten 
med lav vandoptagelse og minutsugning 

 
Facadesten med lav til moderat 
vandoptagelse og minutsugning 

RT 333 Rustica røde ”håndstrøgne” 
RT 444 Rustica rød/brune ”håndstrøgne” 
RT 445 Rustica rød/brune Patina ”håndstrøgne” 
RT 452 Rustica Gotik ”håndstrøgne” 
RT 453 Rustica Barok ”håndstrøgne” 
RT 510 Unika Blådæmpede blødstrøgne 
RT 514 Unika Blådæmpede med kul blødstrøgne 
RT 515 Unika Blådæmpede Rokoko ”håndstrøgne” 
RT 526 Unika Windsor blødstrøgne 
RT 531 Unika Colosseum blødstrøgne 
RT 534 Unika Parma blødstrøgne 
 
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 150 Ultima blødstrøgne 
RT 151 Ultima blødstrøgne 
RT 152 Ultima blødstrøgne 
RT 153 Ultima blødstrøgne 
RT 154 Ultima blødstrøgne 
RT 155 Ultima blødstrøgne 
RT 156 Ultima blødstrøgne 
RT 157 Ultima blødstrøgne 
RT 159 Ultima blødstrøgne 
RT 160 Ultima blødstrøgne 
RT 520 Unika Negro med kul blødstrøgne 
RT 521 Unika Negro renfarvede blødstrøgne 
RT 522 Unika Alexandria blødstrøgne 
RT 541 Unika Kensington blødstrøgne 
RT 546 Unika Attika blødstrøgne 
RT 548 Unika Hera blødstrøgne 
RT 551 Unika Limited blødstrøgne 
RT 554 Unika Limited blødstrøgne 
RT 555 Unika Limited blødstrøgne 
 
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 

Kontakt mørtelleverandør med ovenstående data, for 
valg af den rette mørtel til disse stentyper. 
 
 
Vinterbyggeri 

Vinterperioden betegnes iht. Vinterbekendtgørelsen 
som tiden fra 1. november til 31. marts. 

Reglerne er gældende for såvel private som offentlige 
byggerier. 

Detaljer i bekendtgørelsen kan ses i Erhvervs- og 
Byggestyrelsens bekendtgørelse pr. 18. maj 2011. 

Uanset årstiden er det vigtigt, at afdække nyopført 
murværk for at sikre mod fugt- og frostskader. 

Foranstaltningerne er beskrevet i ”TEGL 37, udførelse 
af blankt murværk” – Læs vejledningen her. 
 
 
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. 
 
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. 
 

http://www.mur-tag.dk/fileadmin/filer/Pjecer/tegl_37_2010.pdf
http://randerstegl.net.dynamicweb-cms.com/Files/Files/Varekatalog/Mursten/Download/murerhaandbog_2012.pdf

