LÄTTBYGGDA
GRILLAR OCH UTESPISAR
MED LECA MURBLOCK

Med LECA murblock är det enkelt att själv bygga en praktisk grill eller
mysig utespis. LECA murblock har låg vikt och välanpassade mått som gör
att arbetet går lätt och snabbt. Här får du förslag till olika modeller.
Grundförhållande – fundament
Ett utearrangemang måste grundläggas på riktigt sätt för att undvika rörelser i
konstruktionen. Vid tjälfarlig mark schaktas till frostfritt djup och återfylls till cirka
300 mm under markytan med makadam eller likvärdigt. Vid icke tjälfarlig mark
avschaktas matjorden helt, dock minst 300 mm under markytan.
På färdigställt underlag gjuts en 150 mm tjock betongplatta, som korsarmeras
med ex. Bi-stål, Bi 40 # 200 mm. På god undergrund kan, som alternativ till
betongplatta, första skiftet utföras med LECA U-block som armeras och fylls
med betong.
Murning – armering
På betongplattan muras en ram av 150 mm breda murblock. Som murbruk
används traditionellt murbruk typ B, ex. Gullex murcement A och mursand i
blandningsförhållande 1:5 alternativt färdigblandat torrbruk B. Blocken muras
i förband efter murarsnöre med en fogtjocklek av cirka 10 mm. Första och sista
skift armeras med ett Bi-stål, Bi 40E. Utrymmet innanför ”ramen” fylls med
exempelvis makadam utom i planteringutrymmena. Spis- och grillbotten
avjämnas med bruk som underlag för eldfast tegel.
Murning av eldfast tegel
Eldstadens botten (och eventuellt även sidorna) inklädes med eldfast tegel.
Beträffande murningsförfarandet hänvisas till fabrikantens anvisningar.
Ytbehandling
En utespis eller grill av LECA murblock kan lämnas obehandlad. Horisontella
blockytor skall dock skyddas. Ett bra fuktskydd erhålls om ytorna avtäcks med
plåt. Vid målning görs detta lämpligen med cementfärg eller silikatfärg.
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FALSTERBO

Materialåtgång
C:a 25 st LECA murblock 150x190x590 mm
C:a 50 liter murbruk, typ B
C:a 15 m Bi-stål, Bi 40E
Upplagsplatta (skärbräda) tillverkas efter
mått på platsen och i önskat material.
Asklåda och grillgaller tillverkas efter mått på
platsen.
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BÅSTAD

Materialåtgång
C:a 110 st LECA murblock 150x190x590 mm
C:a 240 liter murbruk, typ B
C:a 65 m Bi-stål, Bi 40E
Ram av L-stål med stödben.
Mått tages på plats.
Eldfast tegel efter mått på plats.
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TYLÖSAND

Materialåtgång
C:a 95 st LECA murblock 150x190x590 mm
C:a 200 liter murbruk, typ B
C:a 45 m Bi-stål, Bi 40E
Ram av L-stål med stödben.
Mått tages på plats.
Eldfast tegel efter mått på plats.
Nisch i önskat material och storlek.
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SKANÖR
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Materialåtgång
C:a 60 st LECA murblock 150x190x590 mm
C:a 130 liter murbruk, typ B
C:a 20 m Bi-stål, Bi 40E
Eldfast tegel efter mått på plats.
Nischer i önskat material och storlek.

TOREKOV

Materialåtgång
C:a 120 st LECA murblock 150x190x590 mm
C:a 250 liter murbruk, typ B
C:a 60 m Bi-stål. Bi 40E
L-stål med stödben efter mått på plats.
Eldfast tegel efter mått på plats.
Nisch i önskat material och storlek.
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LECA MURBLOCK

– det naturliga valet av byggmaterial –

Eftersom det råder olika förhållanden och förutsättningar i
varje enskilt fall, kan Maxit inte ansvara för annat än att den
information som här lämnas är korrekt. Exempel på information
och förhållanden, som ligger utanför Maxits ansvar (vare
sig detta särskilt påpekats eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra
produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

- en bra grund att stå på
Rö - 762 93 Rimbo
Telefon: 0175-622 95 Fax: 0175-624 60
www.nystromscement.se
info@nystromscement.se

