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REDI STØTTEMUR

• PRODUKTBESKRIVELSE:
Ulike terreng med variasjon i høyde og jordsmonn skaper ulike krav til styrke for oppsett av
støttemurer. Redi Støttemur dekker de fleste behov vedrørende styrke og krav så lenge
muren blir satt opp etter anbefalte arbeidsbekrivelser.
Redi støttemur er et komplett system bestående av store steiner, beregnet for plassering ved
hjelp av løfteutstyr.
I systemet finnes steiner for å sette opp ensidig mur, tosidig mur, trappetrinn, topplater og
portstolpe.
• ANVISNINGER FOR VEDLIKEHOLD:

På murer satt opp av Redi Støttemur vil muren etter en tid endre litt farge. Organiske og
uorganiske urenheter kommer med nedbør, samt menneskelige påvirkninger. Overflaten
blir en anelse mørkere med tiden.
Grønne alger kommer lettest til syne hvis muren er satt opp på steder der solen ikke
kommer tilstrekkelig til, og på steder som er fuktige. Grønne alger er lette å fjerne med
høytrykksspyler.
Ved hyppig høytrykksspyling bør en vise varsomhet for å unngå å skade betongen. Bruk
lavt trykk og/eller stor avstand fra dyse til stein. Dette på grunn av at hvis muren blir ru i
overflaten setter urenheter seg raskere fast i overflaten.
Flekker av vannbasert våt maling suges opp med papir eller klut. Vaskes deretter av
med vann.
Oljebasert våt maling suges opp med papir eller klut. Bruk oljefjernende produkt for å
vaske av restene av malingen, men vær varsom.
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Tørr maling skrubbes av med skurepulver. Maling som har trengt dypt inn i muren kan
vaskes med saltsyre, men vær varsom.
Redi Støttemur er et produkt som er våtstøpt i produkssjonsprosessen. Et våtstøpt
produkt har en tettere konsistens på betongen i forhold til et helautomatisk støpt
produkt. Som resultat fører dette til at Redi Støttemur, som er et våtstøpt produkt, ikke
har så lett forekomst av kalkutslag som andre produkter.
Hvis tendens til kalkutslag likevel oppstår kan muren børstes med 10 %
saltsyreoppløsning. Husk grundig etterskylling med vann. Fargen i betongen kan bli litt
mørkere ved bruk av syre.
•

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype: Betong uten armering. Avfallshåndtering: Deponering.
Det er ikke miljøavgift på dette produktet.
•

HMS- REFERANSER

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med
pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og
overtrekksdress. Bruk hørselvern ved kapping av stein med vinkelsliper.
•

BEREGNINGER:

Redi Støttemur produseres på lisens fra USA. Steinen produseres i USA,Canada,
Australia, England New Zealand, Spania, Korea og i en rekke andre land.
Sammen med lisens for rettigheter til produksjon og salg av stein, følger svært gode
amerikanske utregninger, tegninger og veiledninger vedrørende oppsett av
Redi Støttemur.
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