
Läggningsanvisning Vasamur

Detta är en fantastiskt snygg naturstensmur i äkta svart diabas. Muren har rå front, jämn 
ovan- och undersida samt ojämna eller sågade ändar. Baksidan är varierande och därför  
kan inte muren användas som dubbelsidig. Muren passar bäst som låg stöd eller dekormur, 
max 3-4 lager. Detta är en perfekt mur för den som önskar ett naturligt samt ett evigt mörkt 
och dovt utseende.

Sättning:

Muren skall sättas på en packad och dränerande 30-50 cm grundsula av bärlager 0-18, toppat med ett par  
centimeter stenflis 2-5. Minst 10% av murens totala höjd skall vara under mark. 

Var noga med att få första skiftet i våg då det utgör grunden för hela byggnationen. Många av murblocken har en 
knäckt ojämn ände. Detta är för att användas som avslut eller vid hörn. En del stenar kommer att behöva anpas-
sas med huggmejsel eller kapskiva för att användas i normal muryta. 

Muren kan med fördel muras med bruk eller limmas med ett byggande lim såsom pl400 eller liknande. Detta för 
att fästa ihop stenen och ta upp eventuella ojämnheter i denna naturstensmur. 

Bakom muren skall det fyllas med ett dränerande krossmaterial 8-16 (makadam) för att förhindra tjälpåverkan. 
Räkna med cirka halva murens höjd i djup bakom, dock minst 30 cm. 

Överst fästs ett krön om man önskar ett jämnare och striktare intryck. Krönet limmas fast.

Diabasberg innehåller naturligt en del sprickbildningar. Vid genomgående sprickor i murblock eller krön skall de 
inte användas utan bytas ut. Mindre sprickor som inte är genomgående, sk mikrosprickor är vanligt och är inte ett  
fel som påverkar styrka eller murens åldersbeständighet.

Fakta:

Material:  svart diabas

Mått:  fallande (20-55 cm) x ca 10-20 x ca 15 cm. Mått kan variera då detta är en naturprodukt.

Pall:  3,3 m2 per pall, ca 1500 kg per pall. Produkten säljs endast i helpall.

Krönmått:  50 x 20 x 5 cm. Knäckta långsidor och sågade ändar.
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