Farver på fugerne

Mur/væg
inde
Farvet
Funktionsmørtel
FM®
- æstetisk finish i én arbejdsgang

Kreative muligheder
uden økonomiske
begrænsninger
En farvet funktionsmørtel er med til at skabe
spændende æstetiske udtryk og flotte sammenhængende murværksflader.
Samtidig hænger økonomien godt sammen.
I forhold til en grå, ufarvet fuge er merprisen for en
farvet fuge kun nogle få procent af udgiften til den
totale vægflade.
Men farvede funktionsmørtler åbner et væld af
spændende muligheder.

FM 5®
- fem klare fordele
•
•
•
•
•

Skræddersyet efter specifikke farvekrav
Kun én arbejdsgang - opmuring og fugning på samme tid
Kun stillads en gang
Bedre byggeøkonomi
Kortere byggetid

Bedre byggeøkonomi
Regnestykket nedenfor sammenligner traditionel opmuring, udkradsning og efterfølgende fugning med Farvet Fugemørtel
(løsning 1) med opmuring og færdiggørelse i en arbejdsgang ved
anvendelse af Farvet Funktionsmørtel FM 5 ® (løsning 2).

Forudsætning:
Kort om Farvet Funktionsmørtel FM5®
Funktionsmørtlen er en fabriksfremstillet tørmørtel, der med
sin materialesammensætning sikrer væsentlig bedre egenskaber end ved sædvanlige mørteltyper. Farvet Funktionsmørtel FM5 ® er typeafprøvet og lever op til Eurocode 6
(EC 6) med supplerende vejledning DS/INF 167.

Opmuring af 100.000 mursten, svarende til ca. 1.587 m2 ved 63
sten pr. m2.

Løsning 1
Opmuring og fugning - to arbejdsgange
100 tons Funktionsmørtel FM 5 ® *
a 925,00 kr. pr. ton ................................................. 92.500 kr.
9.500 kg farvet fugemørtel **
a 12,00 kr. pr. kg .....................................................114.000 kr.
Arbejdsløn for efterfølgende fugning
pr. m2 300 kr. ......................................................... 476.100 kr.
I alt ......................................................................... 682.600 kr.
Yderligere omkostning:
Fugearbejde bør ikke udføres om vinteren, medmindre der afdækkes og opvarmes. Fravælges afdækning og opvarmning, skal
stilladset evt. sættes op igen på et senere tidspunkt med deraf
følgende ekstra omkostninger.

Løsning 2
Farvet Funktionsmørtel FM 5 ® - udført i en arbejdsgang
100 tons Farvet Funktionsmørtel FM 5 ® *
a 2.075,00 kr. pr. ton ............................................ 207.500 kr.

Besparelse
ved valg af løsning 2 ........................... 475.100 kr.
Alternativt
100 tons Farvet Funktionsmørtel FM5 ® farve hvid* eller gråhvid*
a 1.275,00 kr. pr. ton ...............................................127.500 kr.

Besparelse
ved valg af alternativ løsning............... 555.100 kr.
* Tørmørtel i henhold til EC 6.
** 6 kg pr. m2 ved 13 mm dybe fuger og normalsten.
Priser og mængder er vejledende. Der er ikke medregnet omkostning til blandeanlæg og silo samt arbejdsløn til opmuring, da disse
poster indgår ved begge løsninger. Priser er ekskl. moms.
Renal Bachesvej,
Hasseris, Aalborg
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Bemærk:
Da det ikke er muligt at gengive de korrekte farver
på hverken skærm eller print, er farverne udelukkende vejledende. Rekvirer derfor altid farveprøver til
afsætning på murværket, før du beslutter dig endeligt
for fugefarven.

Mursten og fuger
i en højere enhed
Kasse med farveprøver

Rød sten med specialfarve 1191

10 standardfarver
Farvet Funktionsmørtel findes i 10 standardfarver.
Vores konsulenter har en kasse med farveprøver,
som er lige til at lægge op og farveteste mellem et
par mursten.
Ring og få besøg.

Design din egen farve
Passer standardfarven ikke i forhold til valg af
mursten, er der mulighed for at bestille en
specielt sammensat funktionsmørtel.
Kontakt Weber for dialog herom.

Opfylder
EC 6 og er CE-mærket i
henhold til
DS/EN 998-2

Scan QR-koden og se fugefarverne på din tablet eller smartphone.
Husk at farver på skærm ikke kan
gengive den glød og det liv der er i
de fysiske produkter.
Kontakt Weber for en dialog herom.

Weber er kendt som førende leverandør
af kvalitetssikrede løsninger til byggeriet,
udvilklet i tæt samarbejde med kunder
og samarbejdspartnere.

Produktudvikling er et vigtigt strategisk
fokusområde. Vores sortiment omfatter specialprodukter og løsninger til
fundament, terrændæk, fugtisolering,
opmuring, pudsning, facadeisolering,
gulvopbygning, vådrum, vandtætning,
fliseopsætning, restaurering, fugtregulering og betonrenovering.
Sortimentet anvendes til såvel nybyggeri
som renovering.
Som en del af Weber har vi både lokalkendskabet og det globale netværk, der
gør, at vi kan tilbyde opdateret international byggeviden, stor knowhow og professionel rådgivning.

www.weber.dk
Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV
Tlf.: +45 24 24 00 00
E-mail: weber@weber.dk

Saint-Gobain Weber A/S udvikler, producerer og markedsfører et omfattende sortiment af byggematerialer, byggesystemer og byggekoncepter. Vores fornemmeste opgave er at levere byggematerialer
af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser med mindst mulig belastning for miljøet.
For at opnå denne målsætning prioriterer vi et aktivt miljøarbejde højt – uanset om det handler om
retablering af udgravningsområder eller rationel og forbedret produktion, emballage og transport.
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Weber er en del af den internationale koncern Saint-Gobain,
som leverer Premix- og Leca®produkter samt Premix-udstyr fra
mere end 100 fabrikker verden
rundt.
Weber har en stærk international
profil og er i dag repræsenteret i
36 lande fordelt over hele verden
- fra Brasilien til Indien, fra Rusland
til Kina, fra Sydafrika til Danmark...

