Arbeidsbeskrivelse
herregård mur,
fasettmur og knekkstein
Herregårdmur, fasettmur og knekkstein benyttes til lave hagemurer, blomsterbed og lignende
der høyden er maksimalt 80 cm. Underlaget for alle typer mur skal være stabilt av drenerende
grus eller finpukk. Det er viktig med god drenering under muren.
Det øverste skiftet på herregårdmur, fasettmur og knekkstein bør limes. Ved behov kan alle
skiftene i muren limes, bruk cementlim eller lim for flis/betong, utvendig bruk. Ved bruk av
Herregård helle som toppavslutning bør denne også limes.
Asak knekkstein leveres som en plate du selv knekker, slik tegningen viser.
Lave murer (2-3 skift) kan legges direkte på drenerende og komprimert underlag. For et sikkert
resultat bruk Asak sålebjelke.
Sirkel
Herregård Mur
Antall stein: 37 stk. Utvendig diam. 124 cm. Innvendig diam. 278 cm.
Fasettmur
Antall stein 20 stk. Utvendig diam. 318 cm. Innvendig diam. 124 cm.
Montering av mur med bakfylling
Etter utgraving av byggegrop legges fiberduk i bunnen og opp mot massene bak tilsvarende
murens høyde. Ta hensyn til overhøyde dersom det skal anlegges plen eller bed over tilbake
fyllingen. Legg så ned et dreneringsrør i bakkant av gropen – se tegning. Fyll med pukk/grus,
avrett og komprimer. Legg ut Asak sålebjelke og pass på at denne ligger i vater i begge retninger. Muren legges på sålebjelken i halvforbandt.
Når muren er montert settes en grunnmursplate (Platon eller lignende) inntil baksiden av muren.
Mellom grunnmursplaten og fiberduken fylles det med singel eller gjerne lettklinker (løsleca)
for å danne en godt drenerende bakfylling.
Obs! Om du ønsker å anlegge plen eller bed på toppen av bakfyllingen bretter du resten av
fiberduken over de drenerende massene før du fyller på jord.
Husk at 50% av den nederste blokken på muren alltid skal være dekket av massene i forkant
av muren for god stabilisering.
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Herregård Mur hel og halvstein lagt i mønster. Herregård Helle brukt som toppstein.
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