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Bauroc AS er Nordeuropas største fabrikant af porebetonprodukter. Virksomheden begyndte at producere i 2001 og har 
moderne fabrikker til porebetonprodukter i Estland, Letland og Litauen. Baurocs porebetonprodukter i verdensklasse 
markedsføres overalt i Baltikum og Norden, herunder Island, desuden i Tyskland og Schweiz.

Porebeton – internationalt kendt som autoclaved aerated concrete, forkortet AAC – er et let og samtidig stærkt stenmateriale 
med porøs struktur baseret på mineralsk råmateriale. Porebeton er blevet fremstillet og videreudviklet verden over i mere 
end 80 år, det er et let anvendeligt byggemateriale såvel indendørs i bygninger som til ydervægge. Moderne porebeton har 
flere fordele i sammenligning med andre byggematerialer: fremragende energieffektivitet og ildfasthed, god lydisolering, 
konstruktioner holder sin form uændret over tid.

I dag, hvor bæredygtigt byggeri og lav miljøpåvirkning er yderst vigtige emner, er det godt at vide, at CO2-fodsporet efter 
moderne porebeton er sammenligneligt med byggematerialer af træ. Grunden til den meget beskedne miljøpåvirkning er 
sparsommelig anvendelse af naturressourcer.

ECOTERM+ blokke beregnet til opførelse af massive étlags-ydervægge har igennem tiderne udgjort den største andel af vort 
vareudvalg, og Bauroc er den eneste fabrikant i Baltikum og Skandinavien, som tilbyder dette enestående produkt. Samtidig 
er listen med produkter blevet mangedoblet igennem virksomhedens lange levetid som følge af løbende produktudvikling. I 
tillæg til et bredt spektrum af blokprodukter tilbyder vi stålrammearmerede overliggere og monterbare loft- og vægpaneler 
i store mål, tørblandinger til montering af produkterne, værktøj og tilbehør. Ud fra bygningens særpræg tilbyder vi egnede 
løsninger til opførelse af brandmure og flerlags vægge med høj lydisolering.

Varemærket bauroc symboliserer et bredt udvalg af porebeton-byggematerialer på moderne topniveau, som finder anvendelse 
overalt i byggeriet, lige fra boliger til landbrugs- og industribygninger. „Bau“ betyder på tysk „byggeri“, navnets anden halvdel 

„roc“ henviser til, at vi fremstiller alle vore byggeprodukter af stenmateriale – porebeton.

bauroc repræsenterer alle de positive værdier og egenskaber, som vi har skabt fra starten 
af produktionen:

bauroc betyder bæredygtigt, naturbesparende og allergenfrit mineralsk byggemateriale 
med lav miljøbelastning.

bauroc betyder, at vore produkter er garanteret kvalitetsegenskaber svarende til de 
europæiske standarders højeste krav.

bauroc fortsætter sin aktive produktudvikling for også fremover at kunne tilbyde sine 
kunder løsninger i overensstemmelse med byggematerialeindustriens bedste standarder.

Vor virksomheds erfarne medarbejdere arbejder for at gøre projektering og byggeri så 
bekvem som muligt. Vi supplerer eksisterende og skaber nye BIM-kataloger, vejledninger 
til projektering og montering. Læssene sætter vi sammen og leverer præcist svarende til 
rækkefølgen af byggeriet, hvorfor resultatet ved valg af bauroc-produkter er en flydende 
byggeproces og et slutresultat af god kvalitet.

bauroc – det er en helhedsløsning overalt i byggeriet. Overalt i byggeriet

Ivar Sikk
Formand for Direktionen



bauroc produktfamilien omfatter blokke af forskellige anvendelser og funktioner, 
skillevægselementer, U-blokke, overliggere og loftselementer. Størrelsen på 
alle produkter er sådan, at de er lette at matche og at bygge hele huset af en 
varmetæt bauroc porebeton. 

Vores omfattende løsning til opførelse af et privat hus omfatter - enkeltlags 
ydre væg af ECOTERM+ blokke uden yderligere varmeisolering, bærende 
indvendige skillevægge af CLASSIC- eller HARD-blokke, PLADE, ELEMENT 
skillevægselementer; bauroc OVERLIGGERE over åbninger og mellemloft- og 
tagkonstruktioner af bauroc LOFTSELEMENTER.

Størrelsen på alle produkter er sådan, at de er lette at matche med hinanden. 
Det er som at bygge legehuse af LEGO klodser. Huset er hurtigt at rejse, og alle 
samlinger og forbindelser er simple.

Takket være dette kan vi trygt sige, at resultatet er et holdbart, sikkert og 
energibesparende stenhus. bauroc produkter er velegnede til opførelse af 
energieffektive huse (lavenergi, passive og nær-nulenergihuse), fordi de 
kombinerer de unikke egenskaber af porebeton, som f.eks. fremragende 
varmeisolering, varmeakkumulationsevne og lufttæthed. Omhyggeligt 
gennemtænkte, afprøvede og testede, lufttætte og varmetætte designenheder 
hjælper med at spare på opvarmning. Opbygning af et hus af bauroc produkter 
er enkel og økonomisk overkommelig løsning, og dette hus er velegnet til vores 
nordlige klima.
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bauroc KOMPLEKS LØSNING
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1. Ydervægge

2. Bærende indervægge

3. Skillevægge

4. Mellemlofter

5. Overliggere

6. Trapper

7. Tagdæk



bauroc ECOTERM+ECOTERM+

Tekniske data

Tørdensitet 300 kg/m³ (±25 kg/m³)

Trykstyrke 1,8 N/mm²

Varmeledningsevne λ10dry 0,072 W/(m·K)

Varmeledningsevne λDesign 0,08 W/(m·K)

Svind ≤0,3 mm/m

Brandklasse Klass A1

Brandmodstandsklasse REI 240

bauroc ECOTERM+ ydervægblokke er flagskibet for 
bauroc produkter. Disse er stenblokke med den bedste 
varmeisolering på markedet, og materialets specifikke 
termiske ledningsevne er kun 0,072 W/mK.

Fra vægelementer med bredder på 500 mm og 375 mm 
kan der bygges en enkeltlags, varmetæt ydervæg uden 
yderligere varmeisolering, hvilket gør bygning, bygningens 
kvalitetssikring og kontrol nem, hurtig og billig. ECOTERM+ 
500 og 375 blokvægge er velegnede til opførelse af 
ydervægge på lavenergihuse og nulenergihuse. ECOTERM+ 
300 blokvægge med 200 mm ekstra isolering er det bedste 
valg til bygning af ydervægge i passivhuse.

Produkt Dimensioner, 
mm kg/stk stk/m² stk./

palle 
m² 

palle
 kg/
palle

Tyndlags-
mørtel-

behov(kg/m²)
Armering

ECOTERM+ 500 600x500x200 24,3 8,3 24 2,88 650 11,7 2×A40, 2,86 m/m²

ECOTERM+ 375 600x375x200 18,2 8,3 32 3,84 650 9,0 2×A40, 2,86 m/m²

ECOTERM+ 300 600x300x200 14,6 8,3 40 4,80 650 7,5 2×A40, 2,86 m/m²

Produkt Varmeledningsevne 

ECOTERM+ 500 U-value 0,15 W/(m²·K)

ECOTERM+ 375 U-value 0,20 W/(m²·K)

ECOTERM+ 300 U-value 0,25 W/(m²·K)



bauroc CLASSICCLASSIC

Produkt Dimensioner, 
mm

kg/
stk

stk/
m²

stk./
palle 

m² 
palle

 kg/
palle

Tyndlags-mørtel-
behov(kg/m²) Armering

CLASSIC 300 600x300x200 20,7 8,3 40 4,80 840 7,5 2×A40, 2,86 m/m²

CLASSIC 250 600x250x200 17,2 8,3 48 5,76 840 6,5 2×A40, 2,86 m/m²

CLASSIC 200 600x200x200 13,8 8,3 56 6,72 785 5,7 1×A80, 1,43 m/m²

CLASSIC 150 600X150X200 10,3 8,3 80 9,60 840 4,9 1×A80, 1,43 m/m²

CLASSIC 100 600X100X200 6,9 8,3 120 14,40 840 3,0 1×A40, 1,43 m/m²

UNIVERSAL 200/300 (stående) 600x200x300 18,2 5,6 40 7,2 750 3,6 1×A80, 1,43 m/m²

UNIVERSAL 200/300 (liggende) 600x300x200 18,2 8,3 40 4,8 750 7,5 2×A40, 2,86 m/m²

bauroc CLASSIC-blokke er letvægtsblokke med en 
trykstyrke på 3,0 MPa og kan anvendes overalt i 
byggebranchen. Velegnet til konstruktion af både 
bærende og ikke-bærende inder- og ydervægge.

Takket vare den lave varmeledningsevne af 
bauroc højkvalitets porebeton har bauroc-
væggene altid bedre varmeisolering end vægge 
af andet stenmateriale. Sammenlignet med andre 
byggesten er bauroc CLASSIC blokkene altid lettere 
(mindre belastning på fundament og mellemlofter), 
varmere (mindre opvarmningsregninger) og fås til 
en overkommelig pris.

bauroc UNIVERSALUNIVERSAL

bauroc UNIVERSAL 200/300 er universelle letblokke, 
der kan anvendes overalt fra opførelse af private 
huse til opførelse af landbrugsbygninger både i 
bærende og ikkebærende inder- og ydervægge. 
UNIVERSAL-blokkene har glatte endeflader, som 
gør det muligt at lægge blokkene såvel stående 
(vægtykkelse 300 mm) og liggende (vægtykkelse 
200 mm). 

Ved blokkenes indbygning på langs er forbruget 
kun 5,6 blokke/m². Blokkene kan lægges ved hjælp 
af enten bauroc POREBETONLIM eller almindelig 
mørtel. Ved udlægning af ydervægge med mørtel bør 
der tages højde for varmetab gennem mørtelfuger, 
som ikke forekommer ved tynde limfuger.

Tekniske data CLASSIC UNIVERSAL

Tørdensitet 425 kg/m³ (±30 kg/m³) 375 kg/m³ (±25 kg/m³)

Trykstyrke 3,0 N/mm² 2,5 N/mm²

Varmeledningsevne λ10dry 0,10 W/(m·K) 0,09 W/(m·K)

Varmeledningsevne λDesign
0,11 W/(m·K) 0,155 W/(m·K)

Svind ≤0,3 mm/m ≤0,3 mm/m

Brandklasse Klass A1 Klass A1

Brandmodstandsklasse REI 240/EI 240 … EI 90 REI 240; REI 180/EI240



bauroc PLADE PLADE og ELEMENT  ELEMENT 

Skillevægsplader bauroc PLADE og bauroc ELEMENT er lavet 
af porebeton med tørdensitet henholdsvis 535 kg/m³ og 475 
kg/m³, med trykstyrke PLADE fb = 4,5 N/mm² og ELEMENT 
fb = 3 ,0 N/mm²-

Skillevægspladerne er fremstillet med forskellig tykkelse fra 50 
mm til 150 mm. Tyndere, 50 og 75 mm tykke skillevægsplader 
er også velegnede til opretning af gamle vægge, til opførelse af 
pejs og saunaovne, men også til opførelse af garderobeskabe 
og hylder. Takket vare de store dimensioner kan bauroc 
skillevægge opføres hurtigere end nogen anden blokvæg. Der 
er kun 4,2 skillevægsplader i 1 m² væg.

Produkt Dimensioner, 
mm kg/stk stk/m² stk./

palle 
m² 

palle
 kg/
palle

Tyndlags-
mørtelbehov(kg/m²) Armering

PLADE 150 600x150x400 26,0 4,2 40 9,6 1060 2,6 1×A80, 1,43 m/m²

PLADE 125 600x125x400 21,7 4,2 48 11,52 1060 2,2 1×A40, 1,43 m/m²

PLADE 100 600x100x400  17,3 4,2 60 14,4 1060 1,7 1×A40, 1,43 m/m²

PLADE 75 600x75x400  13 4,2 80 19,2 1060 1,3 1×A40, 1,43 m/m²

ELEMENT 150 600x150x400 23,1 4,2 40 9,6 940 2,6 1×A80, 1,43 m/m²

ELEMENT 100 600x100x400 15,4 4,2 60 14,4 940 1,7 1×A40, 1,43 m/m²

ELEMENT 75 600x75x400 11,5 4,2 80 19,2 940 1,3 1×A40, 1,43 m/m²

ELEMENT 50 600x50x400 7,7 4,2 104 25,0 940 0,9

Tekniske data PLADE ELEMENT

Tørdensitet 535 ± (±30 kg/m³) 475 kg/m³ (±25 kg/m³)

Trykstyrke 4,5 N/mm² 3,0 N/mm²

Varmeledningsevne λ10dry 0,13 W/(m·K) 0,11 W/(m·K)

Varmeledningsevne λDesign 0,145 W/(m·K) 0,125 W/(m·K)

Svind ≤0,3 mm/m ≤0,3 mm/m

Brandklasse Klass A1 Klass A1 

Brandmodstandsklasse EI 240; EI 120;  EI 60 EI 240; EI 120;  EI 60



bauroc OVERLIGGEROVERLIGGER

bauroc OVERLIGGERE bruges til at over-
bygge vindues- og døråbninger. bauroc 
OVERLIGGERE opfylder kravene i den 
harmoniserede standard EN 12602 og er 
CE-mærket. Overliggerne er lavet af pore-
beton med en tørdensitet på 525 kg/m³, 
og overliggerne har en tredimensionel 
stålramme, der sikrer deres lastkapacitet 
på 15–30 kN/m. 

Overliggerne må ikke belastes med 
koncentrerede belastninger. Som regel 
kan loftselementer lægges direkte på 
overliggere, dvs. uden yderligere blokrække. 

Vi tilbyder også ikkebærende overliggere 
med en bredde på 100 mm, der kan bruges 
i 100 mm tykke bauroc-skillevægge. 
Overliggerne er fremstillet med længder 
på 1,2–6,0 m og højder på enten 200 mm, 
400 mm eller 600 mm. Overliggere med 
en længde på op til 2 m kræver som regel 
mindst 20 cm lang støtteflade, 2,4–4 m 
lange overliggere 25 cm lang støtteflade og 
overliggere med længde over 4 m kræver 
30 cm lang støtteflade i begge ender. 

Breddex 
højde(mm)

Længde (mm), mm

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 3000 3600 4000 4400 5200 6000

Bredden af åbningen, mm

800 1000 1200 1200 1600 1600 1900 2500 3100 3500 3800 4600 5400

75 х 200 •

100 х 200 • • • •

100 х 260 •/35 •/23 •/18 •/12

125 х 200 • • • •

150 x 200 •/10 •/ 20 •/ 20

200 x 200 •/ 25 •/ 20 •/ 20 ••/ 15

250 x 200 •/ 25 •/ 20 •/ 20  ••/ 15

300 x 200 •/ 25 •/ 25 •/ 25  ••/ 15

375 х 200 •/ 25 •/ 25 • / 25 •/ 15

500 х 200 •/ 25 •/ 25 •/ 25 •/ 15

150 х 400 ••/ 25 ••/ 20 •/ 20 •/ 15

200 х 400 ••/ 30 ••/ 30 ••/ 25 •/ 20 •/ 15 •/ 15

250 х 400 ••/ 30 ••/ 30 ••/ 30 •/ 25 •/ 20 •/ 20 •• / 20

300 x 400 ••/ 30 ••/ 30 ••/ 30 •/ 30 •/ 20 •/ 20 •• / 20

375 x 400 ••/ 30 ••/ 30 ••/ 30 •/ 30 •/ 25 •/ 25 •/ 25

500 х 400 ••/ 30 ••/ 30 ••/ 30 •/ 30 •/ 25 •/ 25 •/ 25

200 x 600 ••/ 12 ••/ 11

250 x 600 ••/ 18 ••/ 13

300 х 600 ••/ 20 ••/ 15

375 х 600 ••/ 25 ••/ 25

500 х 600 ••/ 25 ••/ 25

• - produkt på lager •• - efter ordre / - bag skråstregen, bæreevnen af overliggeren kN/m



bauroc U-BLOKU-BLOK

bauroc TRAPPEELEMENTTRAPPEELEMENT

bauroc U-BLOK er fremstillet af almindelige bauroc blokke, 
hvor en U-formet “sliske” er blevet skåret ind. 

U-BLOKKE anvendes til støbning af betonbindere for at 
opnå stivhed i bygninger og om nødvendigt som under-
støtningsflader under loftsbjælker, remme og loftsele-
menter. U-BLOKKE er velegnet til støbning af monolit-iske 
betonoverliggere på byggepladsen. 

Produkt
Dimensioner, mm

Længde Højde Bredde Sliskedybde/-
bredde

U - 500 500 500 200 150 200

U - 375 500 375 200 150 200

U - 300 500 300 200 150 150

U - 250 500 250 200 150 150

U - 200 500 200 200 150 120

bauroc TRAPPEELEMENT er et trappetrinstykke 
fremstillet af armeret porebeton (uden færdigbehandling). 
Trappeelementer er fremstillet af porebeton med en 
tørdensitet på 525 kg/m³. 

Såvel nedenfra lukkede trapper som nedenfra åbne 
trapper på bærende bjælker af vinkelprofil kan bygges 
ud fra bauroc-trappeelementer. Trapper bygget med 
stentrappetrin brænder ikke, er stille og knirker ikke, mens 
man går på trappen.

Dimensioner

Længde 900, 100, 1100 mm *)

Højde 175 mm

Bredde 300 mm

*) Derudover er det muligt at bestille TRAPPEELEMENTER
med længde på op til 1,2 m.



bauroc HARDHARD

Produkt Dimensioner, 
mm

kg/
stk

stk/
m²

stk./
palle 

m² 
palle

palle, 
kg

Tyndlags-
mørtelbehov(kg/m²) Armering

HARD 300 600x300x200 26,0 8,3 40 4,80 1060 7,5 2×A40, 2,86 m/m²

HARD 250 600x250x200 21,7 8,3 48 5,76 1060 6,5 2×A40, 2,86 m/m²

HARD 200 600x200x200 17,3 8,3 56 6,72 985 5,7 1×A80, 1,43 m/m²

ACOUSTIC 250 600x250x200 23,3 8,3 48 5,76 1095 6,5 2×A40, 2,86 m/m²

ACOUSTIC 150 600x150x200 14,0 8,3 80 9,60 1095 4,9 1×A80, 1,43 m/m²

ACOUSTIC 100 600x100x200 9,3 8,3 120 14,4 1095 3,0 1×A40, 1,43 m/m²

For bauroc HARD-blokkenes vedkommende 
drejer det sig om det bauroc -produkt, som har 
den bedste trykstyrke (5 MPa). 

bauroc HARD-blokke fremstilles af porebeton 
med en tørdensitet på 575 kg/m³ og en trykstyrke 
på fb=5,0 N/mm². Blokkene tilbydes i 3 forskellige 
tykkelser (300 mm, 250 mm, 200 mm). Til forskel 
fra de andre bauroc-blokke er HARD-blokkene 
noget kortere – deres længde er 600 mm. 
HARD-blokke kan også bruges til konstruktion af 
kældervægge. I ydervægge på bygninger kræver 
HARD-blokke yderligere varmeisolering.

bauroc ACOUSTICACOUSTIC

bauroc ACOUSTIC er blokke med højeste 
tæthed i vores produktfamilie. ACOUSTIC-
blokke er gode til brug i bygninger, hvor det er 
nødvendigt at forhindre, at lyden spredes fra et 
rum til et andet. 

Luftbåren støjisolering af væggen fremstillet af 
250 mm tykke ACOUSTIC-blokke er R’w = 49 dB. Vi 
anbefaler brug af flere lag ACOUSTIC blokvægge 
til opførelse af skillevægge mellem lejligheder 
(R’w 55 dB). bauroc ACOUSTIC 150-blokke kan 
anvendes til flerlags vægkonstruktioner (60 dB). 
Dette indbefatter mellemvægge mellem boliger, 
vægge mellem tekniske rum med støjbelastning 
og beboelses- eller arbejdsrum .

Tekniske data HARD ACOUSTIC

Tørdensitet 535 kg/m³ (±30 kg/m³) 575 kg/m³ (±30 kg/m³)

Trykstyrke 5,0 N/mm² 4,0 N/mm²

Varmeledningsevne λ10dry 0,13 W/(m·K) 0,14 W/(m·K)

Varmeledningsevne λDesign 0,145 W/(m·K) 0,155 W/(m·K)

Svind ≤0,3 mm/m ≤0,3 mm/m

Brandklasse Klass A1 Klass A1

Brandmodstandsklasse REI 240 REI 240 - EI 120



bauroc  LOFTSELEMENT/ TAGELEMENTLOFTSELEMENT/ TAGELEMENT

bauroc LOFTSELEMENT er et beregnet 
til at anvendes som bærende og 
varmetætte elementer i mellemloft- og 
tagkonstruktioner i boliger. 

Loftselementerne har en passende 
armering for at sikre elementernes 
bæreevne. bauroc-loftselementerne har 
en bredde på 600 mm og en tykkelse 
på 250 mm, halv bredde, 300 mm 
brede elementer kan også bestilles. 

baurocloftselementerne fremstilles 
i længder op til 6,0 m i trin af 200 
mm. Tabellen viser ikke alle mulige 
elementlængder til pladsbesparende 
formål. bauroc lofts elementerne kan 
anbringes skråt, dermed kan de også 
anvendes til huse med sadeltag. Når 
man forbinder væggene, er det let at 
undgå dannelsen af kuldebroer og 
sikre lufttætningen i samlingerne.

Tekniske data

Bredde *) 600 mm

Højde 250 mm

Længde  Yderligere længder er mulige i området 1,2 m...6,0 mm i trin af 200/199 mm.

Vægt max 697 kg

Tørdensitet 525 ± 25 kg/m³

Bæreevne 5,0 - 6,5 kN/m²

Varmeledningsevne  λ10dry 0,13 W/(m·K)

Varmeledningsevne λDesign 0,145 W/(m·K)

Brandklasse Klass A1

Brandmodstandsklasse REI 90

* Yderligere længder er mulige i området 1,0 m...6,0 mm i trin af 200/199 mm



Buer til at vippe panel Gribeklo TH-2 til loftspanel Uldstrimmel

Hængebolt AHP250 til panel Vekselbjælke til panel



bauroc HÅND-  HÅND- og ELVÆRKTØJ ELVÆRKTØJ

bauroc LIMSLÆDE 
(Bredde: 500, 375, 300, 250, 200, 
150 mm.)

bauroc LIMSLÆDE er beregnet til at påføre bauroc 
POREBETONLIM til blokkene under opmuringen.Den doserer 
lim som et jævnt lag, der sikrer ensartet fugetykkelse for hele 
murværket.

bauroc LIMSKE 
(Bredde: 50, 75, 100, 150, 200 
mm)

bauroc LIMSLEV er et effektivt værktøj, når komplicerede
og korte vægge skal lægges.

Elfræser bauroc ELFRÆSER er et værktøj til fræsning af riller til 
montering af forstærkninger, ledninger og rør i væggene.

Håndfræser bauroc HÅNDFRÆSER er et værktøj til fræsning af riller til 
montering af forstærkninger, ledninger og rør i væggene.

bauroc SLIBEBRÆT
bauroc SLIBEBRÆT bruges til at udjævne ujævnheder på 
blokoverflader under opmuringen og på vægoverfladen, inden 
væggene slutbehandles.

Udskiftningsklinge til glittebræt Udskiftningsklinger til glittebræt fås med målene 15×35 cm.

Rasp
bauroc RASP er beregnet til slibning af hærdet bloklim fra 
vægoverfladen såvel som til udjævning af vægoverflader med 
store ujævnheder.

Dåsebor (Fås med diameter på 
80 mm og 120 mm.)

Bruges til boring af huller til stikkontakter og kontakter. 
Giver dig mulighed for at bore huller til føring af vand- 
ogventilationsrør gennem bauroc-murværk.

bauroc HÅNDSAVE Beregnet til savning af bauroc-blokke på byggepladsen.

Vinkel En vinkel er et uundværligt redskab til savning af blokke
med håndsav.

Håndgribeklo til blokke Bekvemt hjælpemiddel til at løfte tungere blokke med. Kan 
indstilles til bredder i intervallet 300…500 mm.



Hvid gummihammer En gummihammer er et nødvendigt værktøj til præcis 
indretning af blokke.

Løftegaffel til blokpaller
En løftegaffel er et nødvendigt hjælpemiddel til at løfte blok-
paller med kran. Løft kun blokpaller, hvor indpakningsfolien 
ikke er blevet åbnet.

Elbåndsave

Beregnet til savning af bauroc-blokke på byggepladsen. 
Båndsavene fås i to forskellige varianter, modellen MBS 650 
har en skærehøjde på 650 mm og modellen MBS 510 har en 
skærehøjde på 510 mm.

Murfor Compact-A 

Vi anbefaler brugen af et passende Murfor® Compact- A 
armeringsnet for at forhindre revner af bauroc-blokmuren. 
Armeringen Murfor Compact-A fås som 30 m lange ruller i to 
bredder, 40 og 80 mm.

Aluminiumsstænger ALUMINIUMSSTAVE anvendes til fastgørelse af krydsende 
bauroc-blokvægge og ELEMENT-skillevægge. 

Fugesømme

bauroc FUGESØMME er beregnet til at holde bauroc 
skillevægsplader sammen under installationsarbejdet og 
bidrage til at fremskynde byggearbejdet det er ikke nødvendigt 
at vente på, at limen klæber ved brug af samlingsklemmer.

Samlebeslag buc Samlebeslag buc er en galvaniseret  plademetalklemme, der 
bruges til at forbinde væggene i dilatationsfugen.

Fjederbeslag
Fjederbeslag til vægge er et galvaniseret plademetalbeslag, 
der bruges til at forbinde baurocvægge med tværvægge af 
forskellige materialer.

Vinkelbeslag Fastgørelse af bauroc mod væg

Samlebeslag Fastgørelse af bauroc plader og element

bauroc  HJÆLPEMATERIALERHJÆLPEMATERIALER



bauroc  FASTGØRELSESTILBEHØRFASTGØRELSESTILBEHØR

FASTGØRELSESTILBEHØR FOR LETBETONFASTGØRELSESTILBEHØR FOR LETBETON

bauroc SKRUENS gevind er 
specielt designet til brug i porøse 
materialer.Gevindlængden er 60 mm. 
Skruediameteren er 8,0 mm og den har 
undersænket hoved med Torx 30-rille. 

Skruen bliver dækket med et CorrSeal 
belægning, der beskytter mod korrosion. 
Skruer fås i længder på 65 mm (100 stk 
i en kasse) og 90 mm, 110 mm og 130 
mm (50 stk i kasse).Bauroc SKRUEN kan 

installeres direkte i en bauroc-blok uden 
forboring af et hul; på samme tid kan et 
1-2 mm mindre hul forbores for at undgå 
overskydende drejning. bauroc SKRUE er 
egnet til fastgørelse af lægter, brædder, 
vægmøbler mv. til baurocblokvægge. Ved 
bestemmelse af antallet af nødvendige 
skruer skal vægten af det emne, der skal 
fastgøres, og de blokke, der brugtes til at 
bygge væggen, skal tages i betragtning.

En bred vifte af skruer og dyveler fra 
forskellige producenter, som er egnet til 
brug i bauroc-vægge, er tilgængelige i 
byggematerialebutikker.

Lette billeder kan også hænges på en 
bauroc-væg med et almindeligt søm.

Som regel kan vægmøbler fastgøres 
med bauroc SKRUER. Genstande, som 
du skal stramme eller frakoble fra tid 
til anden, anbefaler vi at fastgøre med 
nylondyveler Ekstremt tunge genstande, 
såsom vandvarmere, anbefaler vi at 
fastgøre gennem væggen med lægter.

bauroc-blokke Udtrækskraft (kN) Tværkraft (kN)

ECOTERM+ materialetæthed 300 kg/m³ 0,24 0,30

CLASSIC materialetæthed 425 kg/m³ 0,47 0,30

ACOUSTIC materialetæthed 575 kg/m³ 0,75 0,30

Navn på fastgørelsestilbehør Anvendelse

Letbetondyvel KBT; KBTM til fastgørelse af køkkenmøbler, håndvaske, radiatorer
mv.

Nylondyvel NAT L til fastgørelse af indgangsdørrammer, gardinstænger,
hylder, spejle mv.

bauroc SKRUE til fastgørelse af lægter, træbrædder, møbler mv.

Dørrammedyvel KAT N til fastgørelse af væglægter, inderdørrammer,
vinduesrammer, køkkenmøbler, hylder mv.

Gevindstænger + limmasse eller støbt til fastgørelse af branddørrammer, metalrammer,
håndvaske, murremme mv.

bauroc-blokke
Udtrækskrafter af fastgørelsesudstyr (kN)

Dyvel KBT 8 ESSVE letbetonskrue
8x200

Heavy Load skrue
10x185

ECOTERM+ materialetæthed 300 kg/m³ 0,32 0,43 0,68

CLASSIC materialetæthed 425 kg/m³ 0,61 0,55 2,51

ACOUSTIC materialetæthed 575 kg/m³ 0,79 1,26 2,78



bauroc  PUDSSYSTEMPUDSSYSTEM

bauroc PRIMER 
bauroc PRIMER er et middel til grunding af porebetonvægge såvel inden- som 
udendørs inden pudsning og spartling. Farveløs efter tørring.
• Densitet ca. 1,1 kg/dm3.
• Forbrug af koncentrat 0,1-0,35 l/m², afhængigt af, hvor meget underlaget suger.
• Leveres som koncentrat i 10 l plastdunke, en fyldt palle rummer 50 dunke. Til brug 
fortyndes koncentratet med vand i forholdet 2 rummål bauroc PRIMER til 1 rummål 
vand.
• Opbevares køligt, men beskyttes mod frost! Holdbarhed 12 måneder. 
Fremstillingsdato er angivet på emballagen.

bauroc GRUNDPUDS 
bauroc GRUNDPUDS er en mineralsk letpuds, som kan armeres. Den er beregnet 
til etablering af underlaget til det afsluttende lag på opmuringer af porebeton såvel 
indendørs som udendørs. bauroc GRUNDPUDS er en pudsblanding med kalk og 
cement som bindemiddel med højkvalitets mineralske tilsætningsstoffer, takket 
være hvilke blandingen er meget elastisk.
• Tør massefylde af den størknede blanding: 1,1-1,3 kg/dm3

• Trykstyrke efter 28 dage: CS II
• Påhæftningsstyrke: >0,10 N/mm², FP: B
• Varmeledningsevne λ10, dry: ≤0,33 W/(m · K),
• Forbrugsnorm: Til et 1 mm tykt lag medgår der ca 1,2 kg tør pudsblanding pr. 
kvadratmeter.

bauroc SPARTELMASSE 
bauroc SPARTELMASSE er en finkornet afsluttende spartelmasse til 
udjævningsspartling af murværk, ujævne flader eller grundpuds i såvel tørre som 
fugtige rum, såvel til indendørs som udendørs flader.
• Maksimal kornstørrelse 0,2 mm
• Tør massefylde af den størknede blanding: 1,4-1,5 kg/dm3

• Trykstyrke efter 28 dage: CS IV
• Påhæftningsstyrke: >0,40 N/mm², FP: A,B
• Varmeledningsevne λ10, dry: ≤0,45 W/(m · K), (P=50%, EN 1745
• Forbrugsnorm: ca 1,4–1,5 kg/m²/mm.

bauroc POREBETON LIM 
bauroc POREBETON LIM er en mineralsk tyndfugemørtel til installation af 
bauroc-blokke og skillevægsplader, lavet af finkornet kvartssand og hvid cement. 
Limblandingen fås til sommerbrug og til vinterbrug ved udendørs temperaturer fra 
+5...-10°C Limene er pakket som tørblandinger i 25 kg papirposer.

bauroc REPARATIONSMØRTEL 
bauroc REPARATIONSMØRTEL er en mineral tørblanding, hvis hovedkomponent 
er et fint malet støv fra bauroc-blokke. bauroc REPARATIONSMØRTEL er beregnet 
til fyldning af riller, der er fræset i vægge til kabler og rør, samt til reparation af 
ujævnheder og slagsteder inden afslutningen af væggene. REPARATIONSMØTELEN 
fås til sommerbrug og til vinterbrug med udendørs temperaturer fra +5...Produktet 
er pakket som tørblanding i 20 kg papirposer.

bauroc EASYFIX 
bauroc EASYFIX PU-klæbemiddel er et enkeltkomponent polyuretanklæbemiddel 
til opførelse af skillevægge med bauroc-skillevægsplader eller bauroc-blokke, og er 
egnet til brug som et alternativ til mineralsk POREBETONLIM. bauroc EASYFIX drager 
fordel af et renere og mere behageligt arbejde, og hurtigere bygningshastighed, da 
det eliminerer behovet for blandingsforberedelse.

bauroc TØRBLANDINGER  TØRBLANDINGER og PU-LIM PU-LIM



bauroc  VÆGELEMENTVÆGELEMENT

bauroc VÆGELEMENT er et armeret 
porebetonelement med not og fer på de to 
lange sider, som kan bruges til opsætning 
af ikke-bærende inder- og ydervægge i 
bygninger. 

Hovedanvendelserne er både typiske 
brandvægge (EI) til industrielle og logistiske 
haller samt gårdsbygninger og slagfaste 

brandvægge (EI-M, fra en vægbredde på 
200 mm). bauroc-vægelementerne er 
også velegnede til opførelse af inder- og 
ydervægge i andre opvarmede og kolde 
rum. Som regel kræver de 250 mm brede 
og bredere bauroc elementvægge ikke 
termisk isolering i industribygninger, termisk 
transmissionskoefficient af 250 mm 
elementvæggen er U = 0,57 W/m²K..

Dimensioner    Brandmodstandsklasse
U-værdi, 
W/m²K

Vægt, kg Tyndlags-
mørtelbehov(kg/

m²)Bredde, 
mm

Højde, 
mm

Max. Længde, 
m EI EI-M kg/m² 6m vægelement, 

kg/stk

150 600 6 EI 240 x 0,9 107 389 0,45

200 600 6 EI 240 EI-M 90 0,7 141 511 0,60

250 600 6 EI 240 EI-M 180 0,57 176 634 0,74

300 600 6 EI 240 EI-M 180 0,49 211 760 0,89

375 600 6 EI 240 EI-M 180 0,4 263 974 1,12

Bredde Anvendelsesområde

150 Brandmure EI240, som ikke behøver at opfylde slagfastheds-klassekravene

200 Brandmure klasse EI-M 90 / EI 240

250 Brandmure klasse EI-M 180 / EI 240, egnet til ydervægge, U=0,57… 0,49 (fugtighed 5%…1%)

300 Brandmure klasse EI-M 180 / EI 240, egnet til ydervægge, U=0,49… 0,41 (fugtighed 5%…1%)

375 Brandmure klasse EI-M 180 / EI 240, egnet til ydervægge, U=0,4…0,33 (fugtighed 5%…1%)



MONTERINGSTILBEHØR TIL VÆGPANELERMONTERINGSTILBEHØR TIL VÆGPANELER

Fastgørelsesanker til stålstolpe

Halfen HM 38/17, uden huller, til stålstolpe Halfen HM 38/17, med huller,
 til betonstolpe

Fastgørelsesanker til HM 38/17 profil Hjørneanker

Aluminiumanker LM-1A Dækliste-monteringsunderlag LM-2A Dækliste LM-1L til lodret fuge



Håndtering af elementer inden løft
• Find den emballage, som rummer de elementer, der skal monteres først i forhold til rækkefølge og byggetegninger.
• Skær emballagebånd over, fjern folie og støttebrædder på siderne.
• I tilfælde af, at det i projektet krævede fastgørelsesanker behøver udfræsning af en fordybning i elementets endeflade, udfræses den 

nødvendige fordybning, og elementet renses for løst smuld.

MONTERINGSVEJLEDNING FOR  MONTERINGSVEJLEDNING FOR  bauroc  VÆGELEMENTERVÆGELEMENTER

Udfræsning af en fordybning til fastgørelsesanker

• Til anbringelse af løftekloen trækkes det pågældende element fri af pakken med en gaffeltruck. Elementet kan også forskydes 
fri af pakken med rafter 3-4 cm ad gangen, som det er vist på de efterfølgende billeder.

Elementernes montering
• I tilfælde af, at underlaget er ujævnt, anbringes den første 

elementrække på mørtel, så den er rettet op. Imellem fundament 
og mørtel skal der bruges en fugtspærrestrimmel. Brug ved 
behov kiler til at få de første elementer i lod.

• Hvis underlaget er jævnt og i lod, kan også de første elementer 
monteres med lim eller tætningstape, en fugtspærrestrimmel 
er også i dette tilfælde nødvendig oven på fundamentet eller 
gulvet (under limen eller tætningsstrimlen).

• Afmærk midten af de element, som skal løftes, på elementets 
øverste overflade, så mærket ikke efterlades synligt på væggen 
bagefter.

• Anbring løfteredskabet midt på det lodretstillede element (på 
det i forvejen markede midtpunkt) på den side, der med en 
forhøjning eller pil er anvist som opadrettet ved montering, gør 

det fast og begynd at løfte.

• Montér elementet med forhøjningen opad eller som angivet 
med pilmarkeringen.

• De efterfølgende elementer monteres på bauroc 
POREBETONLIM (mineralsk finkornet mørtel) eller med 
tætningstape. Limen skal påføres som en 3-5 cm bred stribe i 
hele elementets længde på begge sider af fjeren på overfladen.

• På elementer med jævn understøttelsesoverflade (uden fjer) 
skal limen påføres midten af fugen i en jævn breddet på mindst 
halvdelen af elementets tykkelse.

• Vi anbefaler at bruge en vandkande til påføring af limen.

• Mængden af lim skal være sådan, at den tætner hele den 
vandrette fuge, samtidig må der ikke flyde lim ud på vægfladen.

Efter fræsning renses elementets overflade for løst smuld

Trin 3 Trin 4

Trin 1 Trin 2



Det er bekvemt at dosere limblandingen med en vandkande

Løftemidlet skal være midt på elementetPå fundamentet skal der anbringes en fugtspærrestrimmel

Åbninger
• Til at skabe bro over vinduesåbninger og smalle døråbninger 

anvendes almindelige vægelementer.

• Ved brede porte anbefales det at anvende en stålramme 
rundt om åbningen, den beskytter og støtter elementerne ved 
åbningen.

• Alle disse løsninger skal være vist på byggetegningerne.

Fastgøring af elementer
• Den anvendte fastgørelsesmåde og typen af fastgørelsesmiddel 

skal være vist på byggetegningerne.

• Anbring fastgørelsesmiddel i overensstemmelse med projektet 
i en stilling, så det har fat i støttekonstruktionen, tryk elementet 
tæt ind imod støttekonstruktionen og fiksér fastgørelsesmidlet 
til elementet. Elementets side skal ligge tæt an mod den 
bærende stolpe.

• Brug ved behov midlertidige klamper til at hold elementet fast til 
støttekonstruktionen, indtil det nødvendige fastgørelsesmiddel 
er monteret.

• Tætn de lodrette sammenstød/fuger mellem elementerne med 
uld og mastiks.

• Til næste elements montering anbringes lim eller tætningstape 
på det netop monterede elements overflade.

Skæring af elementer
• Skæring af bauroc VÆGELEMENTER på byggepladsen er som 

grundregel ikke tilladt.

• I tilfælde af, at det på byggepladsen viser sig nødvendigt at 
skære elementer, skal dette på forhånd koordineres med 
Baurocs repræsentant.

• Alle vægelementer, som ifølge byggeprojektet skal skæres, 
angives og markeres på fabrikken i overensstemmelse med 
projektet. Til bedre transport af elementer udføres udskæringer 
som regel ikke på fabrikken.

Montering med tætningsstrimmel

Fastgøring med Kremo PB ankre, brandvægge

Fastgøring med LM-1A ankre, ydervægge

Omkring brede åbninger anbefales brug af en stålramme



LÆGNING AF BLOKKELÆGNING AF BLOKKE

bauroc-blokke kan lægges begge med en tynd fuge (1...3 mm) ved hjælp af bauroc POREBETONLIM (finkornet mørtel) og med 
en tyk fuge på 1...2 cm ved hjælp af en konventionel murværksmørtel.Vi anbefaler brugen af porebetonlim, da tykke mørtelfuger 
forårsager ekstra varmetab i ydervægge, et murværk med tynde fuger er hurtigere og lettere at lægge, og endelig er væggen, 
der er belagt med porebetonlim, jævnere, og derfor nemmere at slutbehandle. Følgende instruktioner er til installation af 
bauroc-blokke med tynde fuger. Alle fuger i murværk skal være helt fyldt med limen.Dette sikrer murværkets nødvendige styrke 
og holdbarhed.Limlaget skal være så tykt, at den blok, der skal monteres i den vandrette fuge, vil presse limen lidt ud mellem 
kanten af blokken Anvendelsen af bauroc LIMSLÆDE sikrer den korrekte limlagtykkelse.Limen, der kommer ud af fugen, skal 
have lov til at hærde let, og den overskydende lim fjernes med en slibebrætskant eller med en spatel.

Når der lægges eksterne vægge med ECOTERM+ blokke uden yderligere varmeisolering, anbefaler vi at påføre lim til den 
vandrette fuge i to strimler, mellem hvilke der er et luftgab for yderligere varmeisolering.I ECOTERM+ 375 vægge skal luftrummet 
mellem strimlen være 5-7 cm og i ECOTERM+ 500 vægge 10...15 cm. Anvendelsen af bauroc LIMSLÆDE sikrer den korrekte 
bredde på limfugens luftspalte.

Den første blokrække. Montér altid vandtætning mellem fundamentet og den første blokrække.Læg den første række af 
blokke med murmørtel.Placér den første blok og de næste tæt ved siden af hinanden (lodret fuge tør).Vær opmærksom på, at i 
hver lodret fuge har mindst en ende af en blok en vertikal rille.Juster den første række af blokke meget omhyggeligt ved hjælp 
af en gummihammer og nivellér.Hvis mørtelen er hærdet nok, skal du færdiggøre overfladen af blokkene med et slibebræt og 
børste den løse støv bort.

Vertikale fuger. Fyld blandebeholderen med vand og bauroc POREBETONLIM.Udfør den passende limblanding i 
overensstemmelse med instruktionerne på pakken.Fyld derefter rillerne i enderne af blokkene med lim for at sikre lufttætheden 
af vertikale fuger.

Murfor fugearmering. Installér FUGEARMERING på overfladen af en ren blok, anbring det FØRSTE lag lim på overfladen, og 
du kan starte lægningen af den næste blokrække. Mængden af lim skal være tilstrækkelig til at tillade bloklimen at tilvejebringe 
den nødvendige vedhaftning både for det nedre og det øverste bloklag. 



Næste blokrækker. I henhold til bredden af en blok vælges en limslæde med passende bredde og hæld POREBETONLIM
i den (1).Ved hjælp af slæden kan du sprede limen med lige lag på blokkene.Limen kan også påføres blokkene ved hjælp af en 
limslev.Start limning af blokke og løft blokken til sin plads.Om sommeren er det tilrådeligt at fugtiggøre blokkenes overflader, 
før limen påføres.

Skæring af blokke. Mest præcist kan blokkene saves med et elbåndsav, men bauroc-blokke kan også let saves med en håndsav 
til en passende størrelse.Når du lægger påfyldningsblokken, skal du bemærke, at mindst en blok har en rille (riller) i hver vertikal 
fuge.Hvis limen er hærdet nok, skal du glatte, hvis det er nødvendigt, overfladen af blokkene med et slibebræt og børste det 
løse støv af.Udfyld blokkenes spor i vertikale fuger og løft strengen i styrestængerne et trin højere (se billeder i starten af 
siden).Derefter følger limning af den næste blokrække, og alt gentages, indtil det øvre højdepunkt for vindues- og døråbninger 
er nået.Som regel bør murværket armeres efter hver fjerde række og helt sikkert efter den første blokrække.Armeringen skal 
også placeres under vinduesåbninger og i støtteflader til overliggere (900 mm).



ARBEJDSINSTRUKTIONARBEJDSINSTRUKTION  bauroc PLADEPLADE

Pladeopbevaring 
bauroc Plade-produkter skal opbevares på en fast, glat og 
plan overflade. Pladerne leveres på træpaller. Produkterne er 
dækket med indpakningsfolie.Indpakningsfolien skal fjernes 
fra produkterne inden anvendelse. Plader i allerede åbnet 
emballage skal være tildækket for at beskytte mod for meget 
fugt. bauroc lim og tilbehør skal ligeledes opbevares tørt.

Håndtering
bauroc PLADE-produkter kan monteres uden kran. Pallen kan 
flyttes med en palleløfter, og produkter i et omfang af ¼ palle 
ved hjælp af en sækkevogn med gafler.

Stabilitet
Bygningskonstruktioner skal være dimensioneret/projekteret 
svarende til byggeprojektet. Beregninger og mål skal gives 
af en bygningsingeniør. Vær særlig opmærksom på de givne 
mål i projektet, samt antal af og positioner for støtter/stolper, 
så der opnås sikkerhed over for vindbelastning og glidning.

Montering
En væg opbygget af Plade etableres hurtigt og enkelt. 
Pladerne er ikke armeret, og de kan monteres i alle retninger. 

Pladerne kan nemt saves i det nødvendige mål, dvs. at de er 
lette at bearbejde. Mindre snit kan udføres med håndsav. 

Pladens understøtningsflade og to endeflader påføres 
inden anbringelsen en særlig tynd limmørtel, bauroc 
POREBETONLIM, som leveres af Bauroc AS.

Ved montering af Plade med tynd limmørtel efter 
murværksnorm EC6 skal pladernes overlap være mindst 100 
mm til sikring af murværkets forbandt.

En Plade-væg opbygges af 40 cm høje plader. Til sikring 
af de lodrette fugers fuldstændige lukning/vedhæftning/
sammenhæng udskæres en kile i hver rækkes sidste plade, 
som påføres lim og tætnes med lodret tryk. Se figur 1.

Krav til underlaget og beskyttelse af murværket
Underlaget skal være stabilt og have den nødvendige 
bæreevne, jf. projektmaterialet.

Til montage af den første række blokke med lim skal 
underlaget være meget jævnt; små ujævnheder +/- 1 mm 
målt med en 2 m retholt er tilladelige.

Hvis det første skifte monteres med almindelig murmørtel, 
kan underlaget tillades større ujævnheder – lokalt op til 10 
mm. I overensstemmelse med bygningsreglementet skal der 
beskyttes mod radon. 

Murværket skal beskyttes mod fugtopstigning. Hertil placeres 
en membran af murpap under det nederste pladeskifte. 

Mens byggearbejdet står på, skal murværket beskyttes mod 
nedbør ved afdækning af vægtoppen.

Der rejses galger i bygningens hjørner, eller man bruger 
som sigtemærker 2 styk porebetonblokke, som monteres i 
yderhjørnerne.

Montering med POREBETONLIM
Underlaget af beton skal være rent og glat og uden 
ujævnheder. Først påføres underlaget POREBETONLIM i en 
stribe lige så bred som blokken, og på denne stribe udrulles en 
membran af murpap. Derefter påføres murpappet et andet lag 
lim, og pålimningen af pladerne kan begynde. Der skal være 
tilstrækkeligt med lim under pladerne til at sikre fuldstændig 
kontakt med underlaget.

Montering med murmørtel
Til opmuring af det første pladeskifte anvendes murmørtel 
C100/400 eller KC 35/36/650. På underlaget anbringes først 
og fremmest en passende membran af murpap i rulle. På 
denne anbringes et mørtellag i den nødvendige tykkelse (laget 
kan være op til 25 mm tykt). Pladerne monteres på det friske 
mørtellag. Det første pladeskifte nivelleres nøjagtigt ind. Ved 
behov anvendes opretningskiler under pladerne. Overskydende 
mørtel, der er flydt ud under pladerne, skæres af og fjernes. Når 
mørtelen er tilstrækkeligt hærdet, fjernes kilerne, og hullerne 
efter dem fyldes med frisk mørtel. I pladernes lodrette fuger 
anvendes POREBETONLIM!

Sikring mod glidning
Hvor bygningsprojektet kræver yderligere sikring af væggenes 
stabilitet, fastgøres væggene med vinkelbeslag. 

Murbindere
I ydervæggene skal der anvendes murbindere til tegl-
yderbeklædningens forbindelse med Plade-væggen. I 
overensstemmelse med EC6 anvendes 6 bindere/m² 
placeret for hvert fjerde murstensskifte i de lodrette fuger 
mellem teglene. Binderne anbringes under opmuringen i 
Plade-væggens fuger. I overliggere og omkring muråbninger 
anvendes elementbindere til indskruning. Se figur 1.

Vægtilslutninger
Afstivende skillevægge samles med bagmuren i forbandt. 
Hvert andet skillevægsskifte føres gennem bagmuren i 
forbandt. Alternativt fastgøres væggene med vinkelbeslag.

Bjælker og overliggere
Som overliggere over dør- og vinduesåbninger må man ikke 
anvende almindelige blokke. Til dette formål er armerede 
porebetonoverliggere bedst egnet.

Alternativt kan man anvende bauroc U-BLOK elementer.  Begge 
ender af overliggeren skal have mindst 100 mm vederlag på 
falselementerne.

Ikke-bærende bjælker skal have minimum 50 mm vederlag 
i hver af enderne. Bjælker fuldlimes på anlægsflade og 
endeflader (dvs. såvel lodrette som vandrette fuger). 
Overliggere må ikke afkortes. Præfabrikerede bjælker og 
overliggere fås i standardudvalget. Vi tilbyder præfabrikerede 
overliggere i faste mål med en maksimal længde på 440 cm.



Søjler
Væggen fastgøres til bærende og stabiliserende søjler med 
murbindere. Søjler kan inddækkes med U-sten, således at 
materialeskift i vægfladen undgås.

Løbende afstivning
Vægge, der ikke afstives af tilstødende vægge, skal afstives 
midlertidigt under montagen med justerbare skråstivere. 
Ved højere vægge og bygninger over 2 etager dimensioneres 
afstivningen efter stivhedsberegningerne. Skråstivere 
fastgøres normalt med 4 styk franske skruer 8 x 80 mm i 
væggen og tilsvarende i gulvet. Vær opmærksom på evt. 
gulvvarme! Afstivning skal forblive på plads, indtil bygningen 
er stabiliseret med skalmur eller forankret tagkonstruktion.

Montagetolerancer
Vær opmærksom på de tolerancer, der skal overholdes af 
hensyn til væggens bæreevne jf. EC 6. Overkant af væggen 
må højst afvige 10 mm fra lodret plan, og væggen må højst 
krumme 10 mm i lodret plan.

Reparation, spartling
Limen hærder i løbet af 1-2 timer efter påføringen. Limfugerne 
skrabes 1-2 timer efter limning. Skår, huller og dårligt udfyldte 
limfuger spartles med bauroc REPARATIONSMØRTEL, efter 
at murværket er hærdet. Når REPARATIONSMØRTLEN er 
hærdet, slibes væggen plan. Væggene skal være plane, efter 
normerne er den maksimalt tilladte ujævnhed 5 mm målt med 
en 2 m retholt, dør- og vinduesåbninger ±5 mm. 

Til udspartling af væggene er en spartelmasse til stenflader 
velegnet. Almindeligvis spartles vægge 1-2 gange. Lokale 
ujævnheder bør på en færdigspartlet væg være bragt ned 
til 1 mm over 100 mm. En mere nøjagtig vejledning om 
overfladebehandling/spartling finder du i projektmaterialet 
eller malingskataloget.

Vinterbyggeri
Bauroc VINTERLIM skal anvendes ved temperaturer under 
5°C. Vinterlim hærder selv ved temperaturer ned til -10°C. 
Limflader skal være frost- og isfri. Der må ikke bruges salt eller 
andre optøningsmidler!  Færdiglimede vægge tåler frost ned 
til -5°C.

Sikkerhed
Der skal bruges sikkerhedssko. Ved brug af kran er 
sikkerhedshjelm påbudt. Ved tildannelse af elementer med 
skærende eller slibende værktøj anvendes maske med 
filter til finstøv. Ved oprøring af Porebetonlim anvendes 
beskyttelsesbriller. Overhold også Arbejdstilsynets 
vejledninger, herunder løfteanvisninger m.v. Se www.at.dk.

Stillads
Ved opmuring anvendes stillads. Ved byggeri over én etages 
højde opsættes faldsikring og rækværk.

1. bauroc PLADE
2. Formur
3. Isolering
4. Burbinder
5. Lim/pap/lim
6. Lecaterm-blok
7. Betonfundament
8. Sokkelpuds/udkast
9.Forankring af tag
10. fugt-/radonspærre

Fig.1. Murbindere placeres jf. EC 6. I overliggere og omkring muråbninger anvendes bindere til 
indskruning. I de grå områder fordeles bindere jf. projektmaterialet.
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