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Dato:
Prosjekt:

Gnr./Bnr.:

Seksjon:

Tegning nr.:

Etasje:

Rom:

Ansvarlig utførende:
Adresse:

Postnr./sted:

Org.nr.:

Produkter:
Tegltype: 					Format:
Produsent:
Importør:
Forhandler:
Utførelse:
Fuger:
Fulle:

sirkel				Inntrukne: sirkel

Mørteltype:		
Scan Mur og Puss 0-2 M5: sirkel

Scan KR Mørtel : sirkel 		

Scan Designmørtel: sirkel		

Annet: sirkel

Fargekode mørtel:
Hvilke type sug:
Diverse:
Teglen forutsettes brukt iht. gjeldene forskrifter og standard. Produktet anses vedlikeholdsfritt ved korrekt utførelse, godt håndtverk og riktige
beslagsløsninger. Produktet er garantert mot frostskader som skyldes teglens kvalitet.Besiktigelse av fasaden utføres årlig med umiddelbar
utbedring av evt. skader som avdekkes.
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Rengjøring:
Det beste rådet er: Mur rent.
Eventuelle mørtelrester på steinene kan fjernes med rent vann og kost/skuresvamp under arbeidets gang.
Generelt:
Mange av de nye steintypene som produseres i dag inneholder tilsetningsstoffer for å skape nye farger.
De fleste av disse steinene kan ikke vaskes med saltsyre, da det vil gi misfarging av teglen.
Det kan i enkelte tilfeller brukes fruktsyrer i stedet, men det anbefales å mure et prøvefelt for å sjekke at misfarging unngås.
Beslag/metaller og vinduer etc. må alltid tildekkes ved vask for å unngå misfarging/ skader.
OBS! Murverk med farget mørtel kan ikke syrevaskes, da det vil gi misfarging. Saltutslag:
Saltutslag i murverket skyldes som oftest fukt fra mørtel eller nedbør/fukt i konstruksjonen, men vil normalt over tid (2-3 år) bli borte med
vær og vind.
Det er viktig at beslagløsninger er korrekt utført for å unngå tilførsel av fukt og nye saltutslag.
Vask med saltsyre vil i de fleste tilfeller øke utslagene over tid, og anbefales ikke.
Rengjøring av innendørs murverk:
Saltutslag på innvendig murverk fjernes med lunket vann og kost / skuresvamp.
Syrevasking innendørs må ikke forekomme, da tilstrekkelig forvanning ikke er mulig og syrerester kan trekke inn i murverket og forårsake
ny saltutfellinger.
Det vil i tillegg ha en uheldig effekt på inne klimaet.
Hollandsk tegl:
All teglstein fra Daas Baksteen er impregnert på fasadesidene for å lette renholdet.
Vi anbefaler derfor ikke syrevasking.
Finsk tegl:
Teglstein fra Tiileri i Finland inneholder visse typer salter i leiren som vil reagere på saltsyre og dette vil gi en missfarging av steinen.
Vi anbefaler derfor ikke syrevasking.
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