Utvendig og innvendig 90˚ hjørne til
mini exclusive støttemur
montering
Ved montering av støttemur med hjørneløsning vil
det alltid være en fordel å begynne monteringen med
hjørnet.
Start med hele hjørneblokker i første skift. Blokkene
legges på avrettet såle, for eksempel Asak såle
bjelke.
Hjørneblokkene er noen mm lavere enn murblok
kene. Hjørneblokkene må justeres til riktig høyde
med vedlagte svillepapp, som kappes i strimler på
ca. 20x6 cm. Tilpass høyden med svillepapp lagt i
remser på tvers av blokkene, slik at toppen på
hjørneblokken er i vater og i flukt med toppen på
murblokken ved siden av.
Hjørneblokkene låses så sammen med plastkilen
som medfølger.
Legg neste skift med murblokker før hjørnet. I
samme skift tilpasses i lengden, hjørnet justeres i
høyden og låses.
verktøy
Du trenger: Vater, målebånd, vinkel, vinkelkutter med
diamantblad eller tilsvarende og tilpasset verne
utstyr.
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Kapping av hjørneblokkene
Fra og med skift 2 må hjørneblokkene kappes til i
riktig lengde. Se skisse.
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Skissen viser ca. mål etter kapping, men vær opp
merksom på at det alltid vil bli avvik fra dette som
følge av små forskyvninger under montering – du
må alltid måle før kapping!
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For å få korrekt lengde på hjørneblokkene må man
måle avstanden fra nærmeste hele murblokk frem
til spissen på hjørneblokken (toppflate) i skiftet
under. Dette tilsvarer da lengden på hjørneblokken
(bunnflate) som skal kappes. Pass på at riktig over
lapp på ca12,5 cm opprettholdes, og at kappet blir
vinkelrett.
For kapping benyttes vinkelkutter med diamantblad
eller tilsvarende. Vask bort støv/slam etter kapping
før montering.

ca. 53,0

Mål fra kanten av hjørneblokken
i foregående skift til helstein i
nåværende skift som er
lagt i forbandt

Kapping av hjørneblokker

Vær nøye med følgende
• S tart monteringen av muren ut i fra hjørnet om mulig
•H
 jørneblokkene må settes i vater i begge retninger
– nøyaktighet er viktig
•H
 vert enkelt skift fullføres i murens lengde innen
man fortsetter i høyden
• Mål nøyaktige mål før kapping av hjørneblokken

Dette er vår anbefaling til montering av hjørne til
mini exclusive støttemur. Om denne fravikes gjør vi
oppmerksom på at hjørneblokkene ikke bør kappes
kortere enn 34 cm pga at materialstyrken da svekkes.
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