B R U G S A N V I S N I N G			

Opsnøring af gavl

Opsnøring af gavl med gesims

Opsnøring
af gavlspidser

Opmuring af gesims, vægkonsollen
holder snoren på plads

Nem montering,
på een gang

Opstilling for opmuring af facade

Pudsehage
Fodplade
Sokkel

Søm

2 cm

2 cm

7 cm

7 cm

Fodpladen trækkes 7 cm bagud,
for at få et udhæng på 2 cm på
murstenen. Fodpladen sættes fast
med en pudsehage. Foran fodpladen i retning af hvor facaden skal
opmures slås et søm i soklen, så
hjørnet ikke skrider.

Skråstiverne fastgøres derefter
f.eks. på en overlægger, en løs
sokkelsten med en skruetvinge.
Skråstiverne er todelt og kan
justeres i længden, eller opsættes
med vægkonsol som vist på
øverste billede.

For at stabilisere murerhjørnet
anvendes skråstiverne, som
fastspændes på murerhjørnet.

Herefter sættes murerhjørnet i lod.
Denne gentages ved andet hjørne.

Opstilling for opmuring af bagmur

Fodplade

34 cm

Sokkel

23 cm

Fodpladen sættes på soklen 34
cm fra facadekant af soklen.
Herved opnår man et udhæng på
2 cm på mursten/sokkel. Derefter
rettes hjørnet, så det mod den
anden sokkelforkant står
23 cm. Herved opnår man et
udhæng på 2 cm på murstenen/
sokkel.

34 cm

23 cm

Fodpladen sættes altid fast på
soklen med en pudsehage. Foran
fodpladen i retning af hvor
facaden skal opmures slås altid
et søm i soklen, derved skrider
fodpladen/murerhjørnet ikke.
Herefter sættes murerhjørnet i
i lod.

Opstilling af facade med 45° indvendig hjørne

7 cm

Fodplade

Sokkel

2 cm

2 cm
7 cm

Placer fodplade 1 umiddelbart før
hjørnet, som vist på tegning. Fodpladen trækkes 7 cm bagud, for
at få et udhæng på 2 cm på
murstenen. Fodpladen sættes fast
som ved indvendige hjørner.
Foran fodpladen i retning af hvor
facaden skal opmures, slås et søm
i soklen, så hjørnet ikke skrider.
Fodplade 2 placeres på

samme måde ved hjørnet som vist
på tegningen.
Murerhjørnet stabiliseres som
beskrevet tidligere.
Herefter sættes murerhjørnet
i lod.

Opstilling udvendig og indvendig

Top
Fodplade

Sokkel

2 cm
7 cm

Bund

7 cm
7 cm

Opmuring af skillevægge
Bestående væg

Gulv

Ny skillevæg

Fodplade

Placer murerhjørnerne direkte på
gulvet på det sted, hvor skillevæggen skal opføres. Se tegning.
Fastgør derefter fodpladerne som
tidligere beskrevet.

5 F O R S K E L L I G E
S T R Æ K N I N G E R
5 forskellige strækninger kan
mures på en arbejdsgang,
ligeledes får man ingen stående
fortandninger.

Murerhjørnet stabiliseres med
vægkonsol som vist til højre.
Herefter sættes murerhjørnet
i lod.

