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PRODUKTBLAD 

MUR 
MURBEKLÄDNAD 

 

Murbeklädnad monteras på bärande konstruktion som 

husfasad, husgrund eller betongmur. Beklädnaden ger ett 

vackert  och skyddande ytskikt men lång hållbarhet. Utöver 

krysshamrad/ flammad och råkilad så är även en polerad 

eller finslipad yta lämplig här.  

Murhörnen vars form är ett liggande L ger ett rustikt intryck 

fast stenen är tunn och så lätt att den kan hanteras för hand. 

Detta utan att ge avkall på de skyddande egenskaperna 

eller beklädnadens livslängd.  

På en beklädd mur använder man ofta en krönsten för att 

avslutningsvis täcka hela muren och undvika intrång av 

vatten. 

Bearbetning Längd Bredd Höjd 

Flammad, Krysshamrad och 

Blästrad 
500-2000 mm 200-400 mm 400-1800 mm 

Råkilad 500-2000 mm 200-400 mm 400-1800 mm* 

Fasning kant 2-3 mm (ej råkilad) 

Yta  Krysshamrad/Flammad/ 

Blästrad 

Synliga sidor krysshamrade, flammade, blästrade. Övriga sidor 

sågade. 

Yta Råkilad Synliga sidor råkilade, fogsidor sågade. Botten råkilad 

Förpackning Levereras på pall 

Enhet Säljes i enhet meter 

Ursprung 
Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Turkiet. 

(Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa) 
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Toleranser 

 

 

Standard SS-EN 1341:2012 

Klass 2 

Standard för mätning av 

toleranser 
SS-EN 13373:2003 stycke 5.3, 5.4 

Tillåten avvikelse från längd 

och bredd 
Sågad sida Klippt/råkilad sida 

±2 mm ±10 mm 

Differens mellan toppytans 

diagonal mått 
Sågad sida Klippt/råkilad sida 

3 mm 10 mm 

Tillåten avvikelse i höjd 
Höjd ≤ 30 mm Höjd 30 – 80 mm Höjd >80 mm 

±10 % ±3 mm ±4 mm 

Tillåten avvikelse från 

kantrakhet  Finbearbetad* Grovbearbetad** 

Längd ≤0,5 m ±2 mm ±3 mm 

Längd ≤1 m ±3 mm ±4 mm 

Längd ≤1,5 m ±4 mm ±6 mm 

Tillåten avvikelse från 

kantrakhet  
Råkilad sida  

Höjd ≤80 12 mm  

Höjd >80 15 mm  

Ytojämnhet råkilad toppyta +20/-0 mm 

Fasning ±2 mm 
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