C3.2

NY

SfB (--)Fh
Maj 2015

Bistål 30R Dista

dder

r på
skon-

at
e
øje

Sætninger i fundament (1)
Bjælkearmering
(3)på fundamenter hvor der
Murværk
der opmures
anvendelse
af “ståltegl” kan
man
forerVed
risiko
for differenssætninger,
eller
på med
fundamenstyrken
og stivheden
af bjælken,
vedkan
at
terdel
derøge
ikke
har opnået
en blivende
sætning,
indmurevæsentligt
MURTECmed
rustfrit
bistål 37R
i 1. ligforbedres
indmuring
af MURTEC
gefuge
over37R,
muråbningen
og i eksempelvis
rustfrit
bistål
idet murværket
derved kan4.
virke
liggefuge
som
bjælke.som oversidearmering.

Armering over vinduer (4)
Over muråbninger optræder der spændinger i
murværket - disse spændinger kan medføre revner. MURTEC rustfrit bistål 37R kan anvendes
som forstærkning, og man undgår derved revner
og efterfølgende vandindtrængning i fugerne. Der
ilægges armering i 1. liggefuge over muråbningen.

Murværksarmering med distance

Murtec® Bistål 30R Dista er en ny, unik murværksarmering med indbygget
distance (afstand) i armeringen, der sikrer at mørtelen helt omslutter armeringen,
som derved får den tilstrækkelige vedhæftning for at fungere optimalt.
Murtec® Bistål 30R Dista er designregistreret (mønsterbeskyttet).
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Tråd diameter
Tværtråd
Ref. og fugtpåvirkning
Længde
Bredde
Antal / bundt
tionalitet mellem armering og mørtel.
3,0 mm

3 x 6 mm

Rustfrit EN 1.4301

R3

Lange vægfelter (4a)

Anvendelsesvejledning
Længden af vægfelter uden delitationsfuger kan

4000 mm

27 mm

50 stk.
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På grund af den unikke udformning – med forhøjede tværpinde (6,0 mm) der virker som distance (afstand) i fugen og
den 3,0 mm langsgående tråd – bliver armeringen automatisk placeret midt i fugen, og der opnås optimal vedhæftning
i mørtelen. Dette sikrer fuld funktionalitet mellem armering
og mørtel.
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Bistål 30R Dista bidrager effektivt til at forhindre revnedannelser,
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Tværtråd

Materiale

Mat. Ref.

Længde

Bredde

Antal / bundt

3,0 mm

3 x 6 mm

Rustfrit EN 1.4301

R3

4000 mm

27 mm

50 stk.

Anvendelsesvejledning

Bistål 30R Dista

Murværksarmering med distance
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