LECA Murverk

Arbetsanvisning

Inledning
LECA murblock omfattar flera blocktyper som tillverkas i
blockmaskiner. Arbetsanvisningen redovisar de vanligaste
momenten för arbete med LECA murblock.
Från engelskan kommer varunamnet LECA: Light
Expanded Clay Aggregates, som fritt översatt betyder
Lätt expanderad lera.
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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.

2

Allmänt
I detta häfte finns arbetsanvisningar som både kompletterar
och upprepar vad som finns i handböcker som HusAMA,
BBR, BKR med flera.
Arbetsanvisningen kan inte ensam utgöra underlag för varje
enskilt objekt utan måste ses som ett komplement till utarbetandet av specifika beskrivningar.
Ytterligare information om LECA murblock finner du i
något av följande häften:
– LECA byggblock, Egenskapsredovisning
– LECA murverk, Projekteringsanvisning –
Produktbeskrivning – Brandteknisk dimensionering
– LECA murverk, Projekterings- och konstruktionsanvisningar
– LECA murverk, Källarytterväggar – dimensioneringsanvisningar
– LECA murverk och element, Projekteringsanvisning ljud

Ritningar och beskrivningar
Byggnadsbeskrivning för aktuellt objekt.
Konstruktionsritningar för aktuellt objekt.
Saknas dessa kan information hämtas i :
–
–
–
–

Hus AMA, BBR och BKR.
Boverkets byggvägledning
Handböcker
Producenternas informationsmaterial och vägledningar.

Puts och ytbehandling
Till ytterväggar i utsatta lägen rekommenderas en
3-skiktsuppbyggnad bestående av tunngrundning, utstockning
(grovputs) och ytputs.
Till innerväggar räcker normalt en utstockning som behandlas till slät yta. Se vidare sidan 10.
En god regel är att besöka referensobjekt som ligger nära
det egna objektet för att studera effekten av olika putsuppbyggnader.

Mottagning av produkter
När du använder tillverkningskontrollerade produkter till
murverket (murblock, murbruk och armering) fordras ingen
grundkontroll enligt BKR 6:611. Det räcker med kontroll av
följesedel och märklappar och att dessa stämmer överens med
beställd vara.
För murblocksleveranser gäller normalt allmänna leveransbestämmelser, ABM 92.
Blocken levereras både med och utan pall och lyfts direkt
från bil till anvisad lagerplats. Denna ska vara hårdgjord och
plan, för att undvika skador på produkten vid lossningen.
Även om murblocken saknar väderskydd vid leverans, är
det välbetänkt att skydda dessa på arbetsplats eller lager,
speciellt under perioder då det regnar mycket och temperaturen
svänger kring fryspunkten.
Det är lika viktigt att skydda murbruk, armeringsstål och
putsbruk för nederbörd.

Planering, inköp
Murblock
Följande tryckhållfasthetsklasser finns att tillgå:
3 MPa och 5 MPa.
Murbruk
LECA murverk ska muras med bruk i kvalitetsgrupp
B eller C enligt BKR 94. Till armerade konstruktioner används
B-bruk. C-bruk används ofta till invändiga väggar. Exempel på
murbruk i kvalitetsgrupp B är murcementbruk: M 100/600
(viktdelar), M 1:5 (volymdelar).
Välj fabriksblandat torrbruk! Detta är viktproportionerat
och tillverkningskontrollerat. Torrbruket behöver bara blandas
med vatten enligt anvisningarna på säcken.
Detta ger jämn kvalitet på bruket, blandning efter blandning.
Med tillverkningskontrollerat torrbruk utnyttjas konstruktionen
maximalt jämfört med platsblandat bruk.
Armering
Bi-stål är ett utmärkt armeringsstål till murade konstruktioner.
Bi-stålet kan fås obehandlat, epoxibelagt eller rostfritt. Till
utsatta fasader rekommenderas rostfri armering. Sortiment
enligt LECA murverk, Projekterings- och konstruktionsanvisningar.
Verktyg/hjälpmedel
Via blockproducent kan murlådor köpas för strängmurning, se
sidan 4, och blockklippare för kapning av block. Övriga
verktyg finns hos välsorterade detaljhandlare. Blandare/
brukskärror kan normalt hyras.
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Murningsförberedelser
Murblock

Verktyg och hjälpmedel
Blockproducenterna saluför murlådor och blockklippare.

Eventuellt isiga (frusna) eller blöta block måste först tinas och
torkas innan de muras in i konstruktionen. Murblock med
skador som nedsätter murverkets hållfasthets- och värmeisolerande egenskaper får inte användas.

Arbete med murlådan beskrivs på sidan 7. Murlådor
finns normalt för blockbredder 190 mm och bredare. Bilden visar
murlådans undersida.

Murbruk
LECA murblock ska muras med bruk i kvalitetsgrupp B eller C
enligt BKR 94.
Konstruktören ska på ritningar eller i beskrivningar ange
vilken murbruksklass och utförandeklass (klass I eller II) han
räknat med, då den ligger till grund för murverkets
hållfasthetsegenskaper.
Murbruk i armerat murverk ska vara av klass B, vilken är
den vanligaste klassen vid murning av LECA murblock.
Exempel på murbruk i kvalitetsgrupp B är murcementbruk:
M 100/600 (viktdelar), M 1:5 (volymdelar).
Bättre är att använda färdigblandat s.k. torrbruk.
Detta säljs i säck, storsäck eller bulk.

Armering
Kontrollera ritningsunderlaget så att rätt armering kommer på
avsedd plats i murverket.
Bistål bockas i rät vinkel genom att en av de längsgående
trådarna klipps av.
Se detaljanvisningar sidan 8.

Blockklipparen är mycket effektiv när block ska kapas.

Alligatorsåg ELU
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Kedjesåg STIHL

Puts och ytbehandling
Det är viktigt att produkterna som väljs svarar mot beställarens
förväntningar. Saknas detaljerade beskrivningar över hur
putsuppbyggnaden ska utföras är det viktigt med samråd
mellan entreprenör, byggherre och putsleverantör.
Några synpunkter på putsbehandlingar redovisas närmare
på sidan 10.

Det är en stor fördel om längdmått till anslutande väggar,
kontreforer, rörelsefogar, fönster- och dörrsmyg är markerade
på sula eller betongplatta innan murningsarbetet påbörjas.
Spänn upp trådar mellan hörnprofilerna för anläggningsskiftets överkant.

Måttutsättning
Kontrollera alla höjd- och längdmått. Beräkna och märk ut
skifthöjden på hörnprofiler.
Markera även underkant och överkant fönster- och
dörrsmygar.

Beträffande murning av anläggningsskiftet och eventuellt bruk
över eller under glidskiktet se sidan 6, murning.
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Murningsarbete
Fogar – begreppsförklaring

Fogtjockleken för vertikalt bärande murverk får (enligt BKR)
inte överstiga 30 mm i medeltal eller 35 mm för enskild fog.
Obs! Hållfastheten reduceras när fogtjockleken ligger
mellan 20 och 30 mm.
Vid murning med LECA murblock räknas med en nominell
fogtjocklek på 10 mm. Anledningen är att blockets höjd 190
mm plus fog bildar höjdmodulen 2 M. Passblock 90 mm plus
fog ger höjdmodulen 1M.
Murverk med synliga block och fogar, så kallad fasadmurning, utförs noggrant med vågräta skift och jämntjocka
fogar. Blocken placeras med ett halvt blocks förskjutning och
murbruksspill bör undvikas på redan uppförda skift.

Rörelsefogar

Obs! Kontrollera vilket murningsalternativ som finns angivet
på konstruktionsritningarna. T.ex. fullfogsmurning eller
stötfogsfri strängmurning. Kontrollera att det finns upplag i
underkant vägg och stödjande tvärväggar eller pelare.
Brandmurar uppförs alltid med fyllda stöt- och liggfogar, så
kallad fullfogsmurning, och putsas alltid minst på
en sida av täthetsskäl.

Rörelsefogar kan vara både horisontella och vertikala. Arkitekt
och konstruktör ska ange på ritningar och i beskrivning var och
hur fogarna ska utformas.
För att reducera sprickrisken på grund av temperaturändringar m.m. kan rörelsefogar enligt figuren anordnas.
Rörelsefogen tätas med alkaliebeständig elastisk massa (ej
silikon) mot en bottningslist. Alternativt kan kompriband eller
gummilister förekomma.
Närmare information om dimensionering av rörelsefogar
lämnas i häftet LECA murverk – projekterings- och
konstruktionsanvisningar.

Stöt- och liggfogar
Fullfogsmurning: Såväl stöt- som liggfogar fylls helt med
bruk.

Strängmurning: Såväl stöt- som liggfogar förses med två
parallella murbrukssträngar. I färdigt murverk ska de utgöra
ungefär 2/3 av blockbredden.

Murning
Det nedersta skiftet kallas anläggningsskiftet. Upplaget för
skiftet och murverket i sin helhet är vanligtvis en gjuten sula
(se figur nedan), sulblock eller en kantförstyvad betongplatta,
med upplagsursparing för murverket.
Stötfogsfri strängmurning: Blocken sätts stumt mot varandra
på 2 parallella murbrukssträngar i liggfogen.
I färdigt murverk ska de utgöra ungefär 2/3 av blockbredden.
Det innebär att murningstekniken i första hand är avsedd för
blockbredder ≥ 190 mm. Murbrukslådor för utläggning av
murbruket i strängar finns att tillgå, se vidare sidorna 4 och 7.
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Anläggningsskiftet sätts, om underlaget är horisontellt, direkt
på glidskiktet. Måste man ta upp ojämnheter i underlaget, sätts
anläggningsskiftet i bruk på glidskiktet.
Om glidskiktet består av rostfri plåt är det lämpligare att
avjämna upplaget innan plåten läggs på plats. Blocken i
anläggningsskiftet läggs direkt på plåten utan bruk.
• Blanda murbruket enligt torrbrukstillverkarens rekommendationer. Kassera bruk som styvnat i baljor o.dyl.
• Beakta de särskilda åtgärder som behöver vidtas vid vintermurning eller då väder och vind kräver speciella skyddsåtgärder.
• Börja med utläggning av glidskikt om inget annat är föreskrivet (se sidan 6, murning)
• Lägg ut första blocket vid ett hörn och rikta in och justera
det efter murarsnöret som är spänt mellan höjdprofilerna.
Det är viktigt att även kolla ”vågen” vinkelrätt i blockets
längdriktning.
• Färdigställ anläggningsskiftet. Detta utgör även basen för det
halvblocksförband som är helt dominerande vid blockmurning (se vidare nedan).

Strängmurning
Vid strängmurning av liggfogarna kan LECA murbrukslåda
användas. Lådans ena kortsida har justerbara läppar för att
justera bruksmängden efter vald skiftgång. För att erhålla
fogtjockleken 10 mm bör strängarna som lämnar lådan vara 15
till 20 mm höga beroende på murverkstjockleken. Bredden på
murlådans öppningar är så avpassade att brukssträngarna i det
färdiga murverket tillsammans utgör 2/3 av murverksbredden.
Lådan förs över lagt skift i små fram-back-ryck, så att maximal
bruksmängd lämnar lådan.
Vid stötfogsfri strängmurning muras skift för skift, om man
vill utnyttja murlådans fördelar. Murbrukslådor finns för
190 mm och bredare.

Tänk på att kontreforer och anslutande bärande innerväggar
bäst muras i förband med ytterväggen. Det innebär att armering som i de flesta fall ska finnas i fog
mellan anläggningskiftet och nästa skift måste anbringas på
rätt ställe och med rätt skarvlängd, om inte de anslutande
konstruktionerna muras upp samtidigt.
Anläggningsskiftet styr murverksytans mönster. Det är
viktigt att tänka på detta om väggens insida ska lämnas
obehandlad eller enbart målas. Det vanligaste förbandet vid
oputsad yta är ett halvt blocks förskjutning. Detta sker automatiskt vid 290 mm breda block, i övrigt varierar förskjutningen,
vilket bör observeras.
Vid både vertikal och sidobelastat murverk ska förbandet
vara ett halvt block, dock minst 250 mm.
Utnyttjas inte böjdraghållfastheten kan man gå ner till ett
fjärdedels blocklängds förband, motsvarande 150 mm.
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Blockkapning

Armering i källarmurverk

LECA murblock kapas bäst genom att klippas i block-klippare,
men de kan även sågas eller huggas.
Såg måste vara försedd med hårdmetallskär.
Obs! Vid stötfogsfri strängmurning måste kapat block förses
med bruk i stötfogen. Detta för att säkerställa god anliggning.

Principfigur armering
Vanligast är att man armerar såväl ut- som insida i de flesta
fall. I fallet källarväggar kan man spara armering i väggens
utsida mellan upplag. Följ dock alltid konstruktörens anvisningar.

Principfigur armering i utvändigt hörn

300

OBS!
Tvåstegstätning

Huggna eller
frästa spår
a = 0,25 · l 1

Inläggning av armering
Enligt BKR ska armering ha sådana egenskaper att den i
samverkan med murbruk kan ge den färdiga konstruktionen
avsedd funktion och beständighet. Detta måste konstruktören
ta hänsyn till och på ritningar ange stålkvalitet, armeringsomfattning, skarvlägen och skarvlängder. Val av armering görs
mot bakgrund av vilka krafter och moment som påverkar
murverket, samt i vilken miljö murverket ska placeras.
LECA murblock 190 mm och bredare är försedda med
armeringsspår. Spåren är utformade så att bi-stål upp till Bi 69
kan skarvas i spåret utan att inkräkta på erforderligt täckskikt i
vertikalled. Kamstålsarmering kan också användas i dimensioner upp till ø 12 mm.
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Armeringsspår
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Studera noga konstruktionsritningarna och armeringsföreskrifterna.
Det är viktigt att murbruket omsluter armeringsstålen väl.
Om murblocken är försedda med en upphöjning i
armeringsspårets mitt kan bistålen läggas ut innan bruket
påförs med murlåda eller murslev. Bäst är dock
att lägga armeringen i murbruket.
I BKR 6:3128 anges armeringskvaliteten kopplad till
miljöklass.

Motfyllnad

a = 0,25 · l 2

Armeringsanvisningar

Bi-stålsarmering

Samma förutsättningar
gäller med kamstål i fogarna.

l1 resp. l2 betecknar respektive väggfälts spännvidd.

I hörn och vid stöd armeras enligt ovanstående figur och
figurer på nästa sida. Måttet ska vara minst 0,25 av spännvidden. Den mellanliggande delen av väggen kan således lämnas
oarmerad utvändigt. I den nedersta och översta fogen samt fog
närmast under fönster bör dock armering inläggas med minst
500 mm skarvlängd till stödarmeringen. Det vill säga armering
både utvändigt och invändigt runt om.
Där armeringsstål korsar varandra kan det vara nödvändigt
att hugga upp en ränna för god brukstäckning.
Det kan även vara lämpligt att placera hörnarmering i skift
där inte längsgående armering finns för att på så sätt underlätta
i läggningen.

Mura inte när risk för frysning föreligger utan att vidta extra
åtgärder, såsom uppvärmning av alla delmaterial eller arbete
under skydd som är uppvärmt.
Vidare information kan hämtas i HusAMA och Byggvägledning 5 Murverkskonstruktioner (en handbok i anslutning till
Boverkets konstruktionsregler).

Principfigur armering i invändigt hörn
≥ 500 mm (skarv)

≥ 500 mm (skarv)

Balkar

Motfyllnad

a = 0,25 · l 2

a = 0,25 · l 1

Balkar används vid behov över öppningar i murverket
eller som avväxlingar för bjälklag och andra horisontella
bärverk. Balkar kan utgöras av trä, stål, platsgjuten betong
eller av fabriksproducerade balkelement med höjd och bredd
lika murblocken.
Flera blockproducenter tillverkar armerade balkar
i lättklinkerbetong. Producenten anger vanligen brottlaster och
nedböjning vid aktuell bärförmåga i bruksstadiet.
Se övrigt LECA Balkar – Produktbeskrivning.

OBS! Tvåstegstätning

Principfigur armering vid stöd
a = 0,25 · l 2
Motfyllnad

a = 0,25 · l 1
OBS! Tvåstegstätning

Innerkantsarmering
skarvas över stöd
≥ 500 mm

Innervägg/Kontrefor

Balkar placeras centriskt över öppningar med minst
250 mm upplagslängd och med bruk under hela upplaget.
Balken ska placeras med den UPP-märkta sidan uppåt.

OBS! Armeringsprinciperna för källarytterväggar gäller även
för vindbelastade väggar.

Skyddstäckning
Det är viktigt att murverket skyddas under och efter uppförandet. För snabb uttorkning är lika skadligt som för hög uppfuktning. Tag för vana att täcka av krönet efter varje avslutad
arbetsdag.

Upplagslängd
min. 250 mm
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Kompletterande arbeten
Installation och infästningar
Det är lätt att i efterhand göra håltagningar eller andra ingrepp
i ett LECA murverk. Vid borrning för infästningar används
maskiner utan slag.
Rör kan placeras i spår frästa med en eldriven spårfräs.
Laga spåret med bruk innan putsningen börjar. Vid bärande
murverk måste hänsyn tas till slitsar så att dessa inte nedsätter
hållfastheten.

Ytbehandlingar med puts och färg
I handboken Murblockets yta utgiven av Byggforskningsrådet
finns utförligt redogjort för olika ytbehandlingar, mönster,
strukturer och kulörer. Här redovisar vi de viktigaste momenten kring putsbehandling i samband med murverkets uppförande.

Puts
De putser som avses är de som är cement-, kalkcement- och
murcementbaserade. Beträffande övriga putstyper hänvisas till
respektive putsproducent.

Förarbete
Laga ut alla slitsar, ofyllda fogar eller skador som uppstått
innan putsningsarbetet påbörjas.
Låt lagningarna härda. Lagning innan putsning minimerar
risken för sprickor i själva putsen.

Infästningar typ plastplugg, gummiexpander eller fixmassor är
alla utmärkta fästdon i LECA murblock. Vissa spikar på
marknaden som Klemit och Turbofast fungerar.
Ytterligare information fås i häftet LECA murverk
– Infästningar, där hänvisning finns till leverantörerna
av infästningsdon.

Generellt
Uppmärksamma behovet av vindtäthet! En tunnputs
(A-bruk) bearbetad till full täckning uppfyller normalt kravet
på vindtäthet.
Putsa alltid murkrön och smygar. Gör detta innan syllar,
fönster eller dörrkarmar monteras. Lämnas insidan oputsad
måste alltid utsidan tätas oavsett fasaduppbyggnad.
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LECA murverk är dokumenterat goda putsbärare, vilket
kommer till särskild nytta vid alla typer av kalla väggar.
Val av putsuppbyggnad bör alltid ske i samråd mellan
beställare och putsleverantör.
LECA murverk ska ej förvattnas före putspåslag. Det bör
uppmärksammas att vid enskiktsputs kan fogar och block
avteckna sig i den färdiga putsytan, detta på grund av olika
sugning i fogbruk och blockyta.

Armerad puts
Vid armering av puts används trådnät av förzinkad ståltråd ø ca
1 mm med normalt ca 20 mm maskvidd
och med styva knutpunkter.
Normalt förstärks putsen med nät över svaga snitt i murverket som fönsterbröstningar, balkupplag, fönsterpelare, m.m.
Nätarmering av puts kopplas ofta ihop med brist på vidhäftning mot underlaget (murverket). Vidhäftning till LECA
murblock är så bra att nät inte behövs av den anledningen.
Helnätad puts ut- och invändigt kan dock minska vissa
ofullkomligheter i konstruktionsförutsättningarna och
arbetsutförandet.

Färg
Normalt stryks färg på en- eller tvåskiktsputser. Utbudet av
färger är stort, varför det alltid är klokt att samråda med
producentens representanter och ta del av referensobjekt med
LECA murverk som putsbärare, innan slutligt val av färg görs.
De färgtyper som vi generellt rekommenderar till LECA
murverk är cement- eller silikatbaserade.

Ytterväggar
Generellt
Alla murade konstruktioner mår bra av att hållas så torra som
möjligt. Man uppnår bästa värmemotstånd, man slipper
utfällningar från murverket, och har man skött detaljarbetet så
slipper man oönskat vattengenomslag. Under fönsterblecket
kan det vara nödvändigt att fylla upp med bruk så att plåten får
stöd.

Nyproducerad vägg

≥ 1:20

Tunnputs
(Slammad yta)
LECA lättklinker
12–20 K

200

Fiberduk
Tvåstegs fuktskydd
Förstärkt fuktskydd

källarmurverket är uppfört med så kallad stötfogsfri strängmurning. Flera typer finns på marknaden såsom Platon, Icopal,
Delta m.fl.
Tilläggsisolering är säkrast och mest funktionellt att utföra
utvändigt.
Invändig och utvändig målning på källarytterväggar är
lämpligast med cementbaserad färg eller silikatfärg.

Återfyllning
Återyllning ska anpassas till valet av fuktskydd (se fuktskyddstillverkarens anvisningar). Tjälfarligt material får inte
användas, eftersom stora tryck då kan uppstå vid frysning.
Återfyllning bör inte ske förrän bjälklaget monterats eller
gjutits, och inte tidigare än ca 28 dygn efter avslutat murningsarbete. Detta är viktigt för att undvika risk för allvarliga
skador. Tillåtna spännvidder för ytterväggar under mark
baserar sig på 28-dygnshållfastheten.
Måste av olika anledningar återfyllning ske före 28 dygn
och innan bjälklaget är på plats, är det lämpligt att stämpa
murverket provisoriskt.
För väggar under mark ska man undvika att etablera
rabatter helt inpå väggarna. Man ska lämna en planteringsfri
zon på minst 20 och helst 50 cm från väggen.

Ytterväggar under mark
Hit räknas normalt murverk i källare och torpargrunder. Ta för
vana att oavsett murningssätt täta murverkets yttre sida,
murkrön och smygar med en tunnputs (A-bruk, max. 2 mm
tjock).
Tunnputsen bearbetas med mjuk borste till full täckning.
Man har i och med detta säkrat lufttätheten
i murverket och förhindrat myrkolonier att etablera sig.
Fuktskydd av typ tvåstegstätning är att föredra och krävs om

Ytterväggar ovan mark
Förutom hänvisning till putsproducenternas handböcker och
faktablad om putsbehandlingar är som tidigare nämnt handboken Murblockets yta och HusAMA värdefulla att studera.
Utvändig tilläggsisolerade murverk av LECA murblock
måste vindtätas även om tilläggsisoleringen förses med puts.
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- en bra grund att stå på
Rö - 762 93 Rimbo
Telefon: 0175-622 95 Fax: 0175-624 60
www.nystromscement.se
info@nystromscement.se

