Rengør dit murværk med omtanke
1.

Som udgangspunkt skal der altid mures så rent som muligt.

2.

Det optimale er, at afrensning undgås eller minimeres. Hvis det er nødvendigt, kan der umiddelbart efter,
at der er opmuret, “børstes” overskydende mørtel af med en skuresvamp. Herved fjernes evt. mørtelrester
på stenene. Fordelen er, at svampen ikke på samme måde som en børste kommer ind i fugerne, og derved
trækkes der ikke mørtel ud på stenene.

3.

Afhængig af stentype og den anvendte mørtel efterlades murværket herefter relativ rent, og yderligere
rengøring bliver overflødig.

4.

Hvis yderligere rengøring er nødvendig, anbefaler vi at starte med det mildeste produkt.

5.

Start f.eks. med rent vand og stop rengøringen, når murværket er tilstrækkelig rent. Man bør selvfølgelig
kun rengøre de områder, hvor det er nødvendigt.

6.

Ønskes murværket renset med saltsyre, så tjek altid om murstenene kan tåle afrensning med syre.
(Se produktets datablad på vores hjemmeside). Anvend færdigblandet muresyre med et blandingsforhold
1:20 eller svagere (1 del 30% saltsyre til 20 dele vand).

7.

Vi anbefaler brug af skumgummibræt og spand med ruller, som brættet trykkes hen over, så mængden af syre
minimeres. Skift hyppigt væske, idet beskidt væske kan give misfarvninger. Afsyring foretages aldrig mere end
én gang oppefra og ned, ved flere gange afsyring på samme sted skades murværket og reklamationsretten
bortfalder.

8.

Ønskes eller foretrækkes rengøring med andre midler, bør der kun anvendes produkter og metoder, der er
testet egnede til det pågældende murværk – mursten og mørtel.

9.

Anvendes for stærk syre, midler eller metoder, kan det medføre skader eller misfarvninger på murværket. Det
påhviler dem, der foretager afrensningen at sikre, at dette undgås. Vi har som leverandør ingen indflydelse på
den proces. Følg altid producentens anvisninger og lav evt. en lille prøverensning på et mindre synligt område.

10. Ved indvendigt murværk må der selvfølgeligt kun bruges midler, der er egnet til indvendig brug.
Nyttige links:
http://mvprodukter.dk/MV_DetGodeMurvaerk_Katalog_web.pdf
http://mvprodukter.dk/MV_Produkter_vejl_afrensing_af_murvaerk.pdf

Hvis du ønsker support omkring hensigtsmæssig afrensning af murværk, står vi altid klar til at hjælpe!
Kontakt os på kundeservice-dk@egernsund-tegl.dk

