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Ritning, murbruk, hink eller 
murbruksbalja, slagborrma-
skin, murarslev, murarkloss, 
murarsnöre, block, skruv, 
spik, bistål (vid murning med 
lättklinkerblock), vattenpass, 
murarhammare, rotborste, 
tumstock, vinkelhake arbets-
handskar och vatten.

Ritning, murbruk, hink eller 1 Murbruket blandas med 
den angivna vatten-
mängden på säcken. 

Blanda med en slagborrma-
skin med visp i ca 3–5 min.

2 Börja alltid mura i ett 
hörn och lägg på rikligt 
med bruk med hjälp av 

murarsleven.
3Det första skiftet 

som läggs ut ska 
vägas in noga för att 

sätta en bra grund för hela 
konstruktionen. 

4Sätt upp reglar i hör-
nen och var noga med 
att loda in dem. Mät ut 

skifthöjden, stenhöjden plus 
10–15 mm för bruksfogen. 
Dela höjden på väggen med 
stenhöjden, inklusive bruksfo-
gen och markera på regel vid 
varje stenskift.

5Spänn upp ett snöre. 
Börja vid den nedersta 
markeringen. Genom 

att göra detta så får du väggen 
eller muren både våg- och 
lodrät.

6Tryck stenen i bruket 
och se till att den 
kommer i nivå med 

murarsnöret. När stenen 
ligger på plats skrapar du 
bort överfl ödigt bruk. Arbeta 
längs hela muren eller väggen 
på samma sätt.

7 Efter varje skift fl yttar 
du upp murarsnöret 
till nästa spikhöjd. 

Alla skift börjar i ett hörn. De 
lodräta fogarna bör förskjutas 
en halvsten vid varje skift. Det 
ger en stark konstruktion.
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GrundarbeteDet här behöver du

Så här gör du

8 Murning med lättklin-
kerblock vid större 
konstruktioner kan 

innebära att bistål måste 
användas.

9Skydda alltid arbetsy-
tan under minst 3 dygn 
mot temperatur under 

5 °C, sol, regn och stark blåst. 

Applicering Efterbehandling
Grundarbete

 » Vid tunnfogsmurning (2–5 mm) 
använd Tunnfogsbruk.

 » Murstenarna ska vara torra. Vid behov 
rengör med murtvätt. Syratvättning 
får inte ske utan att murstenstillver-
karen rådfrågas. Kontrollera mur-
stenarnas uppsugningsförmåga. 

 » Används produkten vid temperatur 
under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.

Tips!

Den här guiden innehåller väldigt grundläggande 
vägledning. Känner du dig osäker eller behöver 
ytterligare hjälp, vänd dig till en yrkesman.



Combimix är ett svenskt företag som tillverkar 
mineralbaserade byggprodukter. Ända sedan 
starten 2001 har vi rekryterat personer med 
gedigen kunskap. Kombinationen av erfarenhet 
och nybyggaranda genomsyrar företaget i allt från 
produktutveckling och miljöarbete till service. All 
tillverkning sker enligt kvalitetsstandarden ISO9001 
och miljöstandarden ISO14001.

www.combimix.se
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Combimix har murbruk 
för olika typer av 
murningsarbeten, t. ex. 
för armerad murning, 
murning där hög hållfasthet 
krävs, tunnfogsmurning, 
glasblocksmurning och 
enklare murnings- och 
putsningsarbeten. 
Murbruken delas in i olika 
murbruksklasser beroende 
på styrka. Bruk i klassen M10 
starkare än ett bruk i  
klassen M2,5.


