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Innledning
Dette heftet er laget med ønske om
å gi en oversiktlig veiledning om
oppsett og bruk av våre produkter.

Fundamentering og grunnarbeid er
vesentlig for et godt resultat, vel så
mye som selve produktet i seg selv.

En hører stadig at god planlegging
kan være nesten halve jobben.

Vi anbefaler derfor at en tar seg tid
til å lese i dette heftet før en tar til
med å bruke våre produkter.

Tekster i heftet er merket med
nummer og støtter seg til bilder
med likt nummer ved samme
produktgruppe.

For veiledning ved bruk av
Redi Støttemur: se egen
produktkatalog for Redi Støttemur
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Grunnarbeid før
oppsett av mur
Grunnarbeid er ganske likt uansett
hvilken type mur som skal settes
opp. Alle typer av mur krever et
fundament å stå på, og ulike murer
holder ulik grad av press fra
terrenget bak muren.

Ett terreng kan ha minimalt med
høydeforskjell og press, mens et
annet terreng kan ha store høyder
med kraftig press som muren må
holde.

Type mur, murens høyde og lengde
må velges ut fra hvilket press og
høydeforskjell som muren skal
holde.

Høydeberegning
grunnarbeid

1. Sett opp retningene der
muren skal stå, evt
hjørnestolper. Ta hensyn til
høyder når du starter
planleggingsarbeidet for
hvor muren skal stå.

2.   Fundamentet, samt noe av
første rad skal alltid ligge
under bakkenivå ved ferdig
oppsatt mur. Ferdig oppfylt

grøft der fundamentet skal
starte skal være min. 15 cm
under bakkenivå.

Når en søker om bygge-
 tillatelse tar kommunen
 som regel ut høyden på
 muren og plasserer den i
 terrenget.

3. Hvis en skal ta ut høyden
selv, anbefales det å ta ut
høyden ved hjelp av laser,
vater og rettholt for å holde
en jevn høyde og retning i
terrenget.

4.   En anbefaler alltid at murer
skal settes opp i vater. Det
vil si at grunnen vil ha et
lavt punkt for så evt. å øke
på radvis i samme høyde
som normalstein i murtypen
som skal settes opp. Hvis
muren skal trappes opp
eller ned må murens
laveste punkt avmerkes i
terrenget før fundamentet
komprimeres.

5. Fjern masse som ikke er
frostsikker. Grav en grøft
med min. 30 cm dybde.
Dette er litt avhengig av
størrelse på muren som
skal settes opp.

Grøften skal være min
20+20 cm bredere enn
størrelsen på fundamentet.

6. Hvis muren har sving eller
hjørneløsning skal bredden
på grøften økes slik at det
er mulig å gjøre justeringer
i etterkant.

7. Legg drensrør bak murens
laveste punkt. Dette hindrer
at vann blir stående rundt
muren.

8. Fyll grøften med masse til
 riktig nivå etter
 komprimering. Anbefalt
 masse er 8–22 mm singel.

  Singel kan kjøpes i følgende
 kornstørrelser i sekk fra
 forhandler eller leverandør:

- 8-22 mm i 1000 kilo sekk
 - 8-16 mm i 1000 kilo sekk
 - 4-7   mm i 1000 kilo sekk

9. Komprimer masse i grøften
grundig med platevibrator.

10. Høydene justeres etter
komprimering der dette
trengs. Fyll på evt litt
ekstra, eller fjern masse
hvis dette trengs.
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Høydeberegning
fundament

1. Ferdig oppfylt grøft der
fundamentet skal starte
skal være min. 15 cm under
bakkenivå. Dybde på grøft
varierer etter størrelsen på
muren som skal settes opp.

Ved høye murer skal
fundamentet ligge enda
dypere enn hos lave murer.
Høye murer krever en
høyere overfylling i
framkant foran muren enn
lave murer. Dette på grunn
av at muren ikke skal kunne
forskyve seg framover ved
press fra terrenget bak
muren.

 2.  Anbefalt overfylling for
murer med ulike høyder: se
tabell denne side: Tabell tar
utgangspunkt i flatt terreng
bak muren. Som bakfylling
brukes fjellmasse, samt
singel 8-22 mm. Kan kjøpes
i 1000 kilo sekk. Tabell
viser anbefalte høyder.
Anbefalte høyder utgjør ca
10% av murens totalhøyde.
Høyden på overfylling
bestemmer høyden på
ferdig opparbeidet terreng.
Ved høyere murer enn 150
cm må annen

dokumentasjon for høyde
på overfylling innhentes.

       3. Høyden på fundamentet
 bestemmer murens laveste
 punkt. Fundamentet skal
 alltid være i vater og ligge
 under bakkenivå når det er
 fylt inntil på framsiden.

4. Begynn alltid oppsett av
fundamentet ved murens
laveste punkt og trapp
muren oppover.

5. Murens laveste punkt bør
en ha merket av i terrenget
før fundamentet ble
komprimert. Dette gjør det
enklere å finne høyden på
øverste rad med stein i
muren. (murens toppnivå)
Fundamentet legges
trinnvis i vater, og trappes
opp etterhvert som
terrenget stiger.

6. Ved oppsett av mur med
helling (Møreblokk, Mini
støttemur og Støttemur)
må en for hvert trinn en
planlegger at muren skal
trappes opp, flytte
fundamentet i side-
retningen.

Ved trapping oppover
trekkes fundamentet X
antall cm bak på grunn av
at at ulike murer har ulik

helling, som utgjør
 differanse i antall cm.

Ved trapping nedover må
fundamentet trekkes X
antall cm fram. Det er
anbefalt å begynne arbeidet
på laveste punkt da det er
enklest å trappe en mur
oppover!

  Se detaljer fra side 12 for
 flytting av fundament ved
 grunnarbeid for ulike typer
 murer med helling.
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Fundament
Vi anbefaler to produkter som
fundament til våre murer.

Aas Fundamentplank
Brukes som fundament til
støttemur. Planken brukes til murer
som har høyde inntil 120 cm.
Denne planken består av massiv
betong og tørrstables utover
terrenget. Planken veier 43,5 kilo,
den kan derfor lett legges av to
personer.

Aas Såleblokk
Brukes som fundament til
bygningsblokk eller til støttemurer
over 120 cm høyde. Denne blokken
må armeres og støypes i med
betong.

Aas Såleblokk er et sterkere
alternativ enn Aas Fundamentplank.
Men begge produktene er svært
gode, beregnet til hvert sitt bruk.

Aas
Fundamentplank
Mål= LxBxH = 80x24x10 cm

1. Følg veiledning for
grunnarbeid side 3 og 4.

2. Ved skrått terreng legges
fundament med trappetrinn.
Begynn på nederste punktet
i terrenget. Husk å flytte
fundamentplanken
fram/bak ved stabling av
mur med helling. Se
detaljer grunnarbeid for
valgt type mur fra side 12.

3. Pass på at det er nok plass i
bakkant av
fundamentplanken. Ved
oppsetting av støttemur
skal låsehaken på blokken
hektes bak fundamentet.

4. Legg fundamentplank i
vater oppå den
komprimerte massen. Flere
planker legges etter
hverandre til ønsket lengde
mur.

5. Ved hjørneløsning legges
planken mot hverandre i
90°, evt. skråkappes i 45°
vinkel. (under bakkenivå,
blir ikke synlig ved
sluttresultat)

6. Aas Fundamentplank brukes
ved slakk sving. Planken
svinges i ønsket retning. En
del av planken kan kappes
av ved sving for å øke
svingradius.

      7. Ved skarp sving må
 fundament støypes på
 stedet. Et godt alternativ
 kan være å bruke 4 tomms
 bord som bøyes til ønsket
 sving. Bordet stives av med
 en fastspikret lekt i øvre
 kant. Fundamentet fylles
 med betong. Bruk 2 stk
 armeringsjern Ø10 mm som
 legges løst ned i betongen,
 ca 3 cm fra hver ytterkant.

       8. Nyhet sesongen 2018 er ny
 type fundamentplank.
 Planken har spor som
 passer til låsehaker på Aas
 Tindeblokk. Dermed får
 blokken ekstra stabilitet
 med forankring i planken.
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Aas Såleblokk
Mål: LxBxH = 60x40x10 cm

1. Følg veiledning for
grunnarbeid side 3 og 4.

2. Ved skrått terreng lages
fundament med trappetrinn.
Begynn på nederste punktet
i terrenget. Husk å flytte
såleblokken fram/bak ved
stabling av mur med
helling. Se detaljer
grunnarbeid for valgt type
mur fra side 12.

3. Legg såleblokk i vater oppå
den komprimerte massen.
Blokkene legges etter
hverandre, ved 1 eller flere
rader der muren skal stå.
(Hvis flere rader, husk
overlapp 30 cm i andre rad)

4. Hver blokk har to
utsparinger beregnet til
plassering av armerings-
jern. Plasser et armerings-
jern i hvert av disse
sporene. Ved overlapp av
armeringsjern, skal
overlapp være min 30 cm.

5. Ved hjørneløsning legges
blokken mot hverandre i
90° vinkel. En lekt festes
mot enden av blokken slik
at blokken blir tett. Blokken
må tilpasses med
vinkelsliper for å få plass til
sammenhengende
armeringsjern i hjørnet.

6. Ved oppsett av fundament
for bygningsblokk skal
såleblokken ha loddrett
armeringsjern som skal gå
opp i muren. Armeringsjern
i ca 60 cm høyde anbefales
å bindes fast loddrett ved
hver 50 cm. Kan også
borres og gyses fast etter at
sålen er støpt.

7. Ved oppsett av fundament
for støttemur skal
såleblokken kun ha vannrett
armering.

8. Etter at blokkene er lagt ut,
sørg for at fyllmasse ligger
kompakt rundt blokkene.
Dette hindrer at blokkene
beveger seg ved fylling av
betong.

9. Fyll betong i såleblokkene.
Betongforbruk: se tabell
denne side.

10. Vibrer/stapp i betongen slik
at lufthull forsvinner. Bruk
et armeringsjern å stappe
med.

11. Gjør godt rent for betong-
rester på topp av
fundmentet. Bruk gjerne en
trelekt å dra av betongen
på topp av såleblokken slik
at avslutningen blir rett.
Betongrester fører til at
fundamentet blir ujevnt og
ikke i vater.

12. La betongen i såleblokken

herde minst 24t før videre
arbeid.

13. Anbefalt antall rader med
såleblokk avhenger av
høyde på mur. Grunn bak
muren har også stor
betydning. Ved små bygg er
normalhøyde oftest 2 rader
med blokk. 1-3 rader ved
ulike typer støttemurer,
avhengig av press bak mur.

Murer
Vi velger stort sett alltid mur ut fra
om vi liker fasaden og utseende på
muren. Men når en velger mur må
en også ta hensyn til hva muren
skal holde av press. Ulike murer
tåler ulik grad av press.

Plan og bygningsloven krever
byggetillatelse for oppføring av
støttemur over visse høyder samt
grunnmur. Søknad om
byggetillatelse bør derfor sendes
inn i god tid før arbeidet er planlagt
igangsatt. Kommunen kan søkes
om personlig ansvarsrett for å
utføre egeninnsats ved muringen.

I dette heftet beskriver vi våre
murer. Først forskalingsblokk, så
murer som tåler litt press, deretter
murer som tåler et stort press.

Alle våre støttemurer kan stables
høyere enn anbefalt høyde, men i
slike tilfeller er det beregninger for
jordarmeringenettet og
fundamentet som er gjeldende, ikke
beregninger for selve murtypen.
Godkjent firma må beregne høye
murer før byggesøknad leveres til
kommunen.

5



7

8 10

14 1511

6

Aas
Forskalingsblokk
Forskalingsblokk er en
bygningsblokk som gjør forskaling
overflødig. Blokken er et rimelig og
enkelt alternativ når en skal sette
opp mur.
Før mur stables opp må en støype
et frostfritt fundament. Muren skal
plasseres oppå fundamentet.
Grå og singel normalstein leveres
på pall med 50 stk.

Grunnarbeid:
        1. Ved bruk av Aas
 Forskalingsblokk brukes Aas
 Såleblokk som
 fundament. Se veiledning
 side 6.

  Husk fundament under
bakkenivå. Se veiledning
side 6.

2. Plasser ut hjørnestolper der
muren skal stå. Kontroller
at stolpene er rett plassert i
forhold til der muren ønskes
plassert.

3. Fjern ujevnheter i
fundamentet. Avrett
ujevnheter med
ferdigmørtel. Om
fundamentet fortsatt ikke er
helt rett kan fundamentet
rettes opp med trefliser
etter at 1. rad med blokk er
lagt ut.

4. Kontroller nøye vinkler og
hjørner på fundamentet før
oppstart ved å trekke en

muresnor mellom stolpene.
 Dette blir hjørnene i bygget.

5. Kontroller om vinklene er
korrekte ved en enkel
vinkelkontroll. Når
diagonalene er like lange,
er alle vinklene 90°.
Hvert hjørne kan også
kontrolleres etter følgende
måte: når to sider er 3 og 4
meter er diagonalen 5
meter. Da er vinkelen 90°.
(se tegning)

6. Etter at diagonalene er
kontrollert og godkjent, fest
hjørnestolpene godt med
skråbord.

7. Kontroller diagonalen også
på toppen av
hjørnestolpene.

8. Merk av toppen av muren
på hjørnestolpene. Merk
deretter av for hver rad
nedover på stolpen (20 cm)

9. Slå i en spiker for hver rad,
og trekk en stram muresnor
mellom hjørnestolpene, en
rad om gangen.

Stabling:
10. Start stablingen av første

rad. Start alltid å stable i et
hjørne, og legg hele raden
ut.

11. Bruk halvstein eller kapp
med vinkelsliper for å få
den rette lengden på
muren.

12. Hvis noen av de loddrette
armeringsjernene som
stikker opp fra fundamentet
ikke stemmer med
hulrommene i blokken, kan
jernet kappes bort. Bruk
slagbormaskin og lag hull til
ny armering i fundamentet.
Armeringsjern ca 60 cm
høyt bankes ned i hullet,
evt. gyses fast.

13. Blokker i 1- 3 rad skal løftes
over loddrett armeringsjern
som står fast i fundamentet
ved stabling av mur.

14. Ved kapping av stein, kapp
alltid steinene på samme
sted i muren på alle rader.
(letter arbeidet når muren
skal fylles med betong)
Midtveggene må stemme
overens i blokka for hvert
skift.

15. Muren justeres ved hjelp av
trefliser under blokken ved
hver rad. Kontroller høyden
mot murersnoren, eller med
vater og rettholt.

5
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Ende:
1. Etter at første rad i muren

er ferdig stablet, tas
blokkene opp igjen for
døråpninger etc.

2. Endeblokk brukes som siste
blokk mot dør, vindu og
ventil åpninger. Bruk hel og
halv endeblokk vekselvis på
grunn av at blokkene
overlapper hverandre. Disse
blokkene har en tett ende
som gir en jevn avslutning
mot åpningen.

Grå endeblokk leveres i kombinert
pall med følgende:
- 16 stk hel ende
- 16 stk halv ende

Singel endeblokk leveres i
kombinert pall med følgende:
- 12 stk hel ende
- 12 stk hal ende
- 12 stk halvstein

Hjørne:
3. Hjørneblokk brukes for å

stable hjørne. Bruk både
venstre og høyre

hjørnestein for å stable ett
hjørne. Det betyr følgende:
Hvis en bruker høyre
hjørnestein på første rad,
brukes venstre hjørnestein
på andre rad for deretter å
bruke høyre på tredje rad.
(Se bilde)

Alle hjørnesteiner er
nøyaktig lik utvendig,
ulikheten er innvendig, ved
utsparing for armering. Hvis
annen hjørnestein brukes
enn beregnet, lag selv
utsparinger til armering
med vinkelsliper.

Grå og singel hjørneblokk leveres
på kombinert pall med følgende:
- 16 stk venstre hjørne
- 16 stk høyre hjørne

Armering og videre stabling:
4. Når første rad er stablet

utover og er i vater, skal
langsgående armering
legges i blokken.

5. Langsgående armering
legges inn i blokkene etter

      hvert som muren settes
opp.

6. Ved langsgående armering
anbefales det å legge
armeringen i motsatt side
av der presset på muren
kommer fra. Husk at
støttemurer skal beregnes
av fagfolk ved hvert enkelt
tilfelle.

7. Legg resterende rader
fortløpende med halve
blokken i overlapp.

8. Kontroller vinkelen,
overlappen og høyden ved
hver rad.

      9.   Ved stabling over port
 anbefales det å legge inn en
 drager av tre eller stål.
 Dette må beregnes av
 godkjent firma ved hvert
 enkelt tilfelle.
     10. Stiv av muren i lengde
 retningen.
     11. Alle avslutninger mot dører,
 vinduer, ventiler, port
 åpninger eller avsluttende
 vegger må ha støtter
 montert før fylling av
 betong. Støtter hindrer at
 blokker blir forskjøvet ved
 fylling av betong og hindrer
 lekkasje av betong.

6
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Støyping med betong:
12. Fyll blokkene med betong,

stak etter i betongen for å
unngå hulrom med et
armeringsjern. En vil nå se
at betongen synker godt
sammen ned i muren. (Som
regel ca 10 cm ved støyping
av mur på 120 - 160 cm)

13. Stikk loddrett armering ned
i blokkene etter at betongen
er fylt opp i muren.
Loddrett armering skal
være i senter av hullet i
hver blokk. Armeringsjern
kan også evt settes ned i
hull mellom hver blokk hvis
en har behov for en ekstra
sterk mur.

14. Anbefalt at mur ikke er mer
enn 160 cm ved fylling av
betong. Støyp om
nødvendig i 2 omganger.

15. Ved støyp i 2 omganger
avsluttes støypen midt i
siste rad av muren. Gjør
godt rent for betongrester
før tørrstablingen fortsetter.

16. Etter støyping bør støypen
få herde minst 24t før
videre arbeid.

17. Betongforbruk: Se tabell
denne side.

18. Hvis nødvendig kan det
støypes krone på muren for
å få muren helt jevn. Bruk
et bord på hver side av den
øverste raden i muren som
festes med murspiker. Husk
å legge langsgående
armeringsjern i krone.

      19. Skyll av overflødig betong
 etter at muren er ferdig fyllt
 med betong.

Etterbehandling av mur:
20. Aas Forskalingsblokk skal

slammes med to strøk
vanntett slammemørtel
under bakkenivå.

21. Fest fiberduk/vortepapp
med avslutningslist og
murspiker mot slammet
mur, der en beregner at
muren blir under bakkenivå.

22. Fyll forsiktig frostfri masse
inntil fiberduk/ vortepapp.

23. Over bakkenivå kan Aas
Forskalingsblokk gjerne
være ubehandlet, eller
blokken slammes for å
hindre eventuelle
kalkutslag. Bruk
sementbase godkjent for
vanntett overflate-
behandling for betong ved
slamming.
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Aas Adel pyntemur
Aas Adel pyntemur er en murstein
med tidløst preg. Steinen benyttes
til lave ensidige og tosidige murer,
trapp, portstolpe, kanter etc.
Steinen er svært fleksibel og har
flere bruksområder: Hagedam,
fontener, benker, blomsterbed,
hagebord innvendig møbler,
terrassemøbler etc. Steinen mures
opp med fuger eller limes sammen
med festemasse. Muren er anbefalt
brukt inntil ca 70 cm høyde.

Grunnarbeid:
1. Bruk Aas Fundamentplank

som fundament. Husk
fundament under bakkenivå
Se veiledning side 3-5.

Legging:
2. Start legging ved murens

laveste punkt.
3. Legg ut 4 steiner og juster

de til en totallengde på 120
cm. Normalstein har lengde
30 cm.

4.   Start/avslutt annenhver rad
med halvstein.

5.   Kontroller steinene vannrett
med vater.

      6. Kontroller overlappen på
 hver tiende stein.
 (overlapp= 15 cm) Adel
 kantstein kan brukes som
 halvstein. En halvstein/
 kantstein er 14 cm bred,

 differansen på 1 cm må
 derfor fordeles bortover
 muren. Dette går greit
 ettersom steinen er så grov
 i seg selv og tåler en liten
 forskyvning og små åpne
 rom. Hvis kanstein ikke
 ønskes brukt som halvstein,
 må normalstein kappes med
 vinkelsliper.
      7.  Fordel evt. avvik mellom
 steiner som er lagt og
 fortsett videre.

8. Legg ut hele raden før neste
rad tar til.

9. Kontroller at muren er rett i
front. Rettholt legges i
bakkant av muren.

10. Husk å lime hver stein med
steinlim, PRO MS 50+ eller
lignende for å oppnå en
sterk mur. Valgt festemasse
kan bestilles sammen med
stein.

Hjørne:
11. Skal muren ha

hjørneløsning anbefaler vi
at en starter med hjørnet
hvis dette er mulig.

12. Normalstein brukes i
hjørne. Unngå småbiter.
Småbiter mindre enn 1/3 av
normalsteinens lengde skal
ikke brukes. Kapp to steiner
i stedet for en stein.

13. Bruk vater og rettholt for å
kontrollere at muren er rett.

Sving:
14. Bruk svingstein ved sving.

Svingstein har utvendig
diameter 200 cm. Utvendig
radius er 100 cm. Adel
pyntemur er en grov rustikk
stein. Svingradius pr stein
er ca 17°, men en kan
endre radius en del ved
legging. En komplett sirkel
består av 21 stk steiner.

      15. Hver svingstein er faset i
 bakkant. En kan derfor
 legge innvendig og utvendig
 sving ved å snu steinen i
 ønsket retning.

16. Ofte er det nok med bare
noen få svingsteiner mikset
sammen med normalstein
for å endre retning og sving
i muren.

17. Fiberduk/vortepapp
anbefales brukt bak muren.

18. Fyll forsiktig frostfri masse
inntil fiberduk/vortepapp
bak muren. (Fjellmasser og
singel 8-22 mm)

19. Anbefalt overfylling ved
mur: se tabell side 4.

Aas Adel pyntemur er utviklet
som et system som består av
normal, sving, halvstein/kantstein,
samt stein for innfelling av ledlys.

Synlig fasade: gråmix.

3 5 10 18
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Aas Tindeblokk
Aas Tindeblokk er en lav ensidig
mur. Muren må fylles inntil i
bakkant. Fronten i hver stein er
utformet tilnærmet som fjelltinder
med fem ulike svært dype
strukturer i front.
Blokken har to små låsehaker i
bakkant som hindrer muren i å gli
framover. Muren er anbefalt brukt
inntil ca 75 cm høyde.

Grunnarbeid:
1. Bruk Aas Fundamentplank

som fundament. Husk
fundament under
bakkenivå. Se veiledning
side 3-5.

Legging:
2. Start legging ved murens

laveste punkt.
3. Hver stein har to små

låsehaker i bakkant.
Låsehakene skal gå inn i
sporet på fundamentet.
Dette gir en delvis låsing av
muren.

4. Legg ut 4 steiner og juster
de til en totallengde på 168
cm. Normalstein har lengde
på 42 cm.

5. Kontroller steinene vannrett
med vater. Vær ekstra nøye
med kontroll av høyder evt
rett opp ved hjørneløsning.

6. Kontroller overlappen på
hver tiende stein.
(overlapp= 21 cm) Fordel
evt. avvik mellom steiner
som er lagt og fortsett
videre.

7. Legg ut hele raden før neste
rad tar til.

8. Normalstein kappes til
halvstein med vinkelsliper.

 Start/avslutt annenhver rad
 med halvstein.

9. Kontroller at muren er rett i
front. Rettholt legges i
bakkant av muren.

Hjørne:
10. Skal muren ha

hjørneløsning anbefaler vi
at en starter med hjørnet
om dette er mulig.

Utvendig hjørne:
11. Muren har kun utvendig

hjørne i sitt sortiment.
Hjørnestein brukes ved
utvendig hjørne, synlig
ende, ned og opptrapping.
Hjørnestein snus etter
behov for høyre og venstre.
Hjørnestein har ikke
låsehaker. Bruk steinlim
eller PRO MS 50+ for å lime
steinen fast til andre
steiner. Valgt festemasse
kan bestilles sammen med
stein.

Innvendig hjørne:
    12.  Tilpasses ved bruk av
 normalstein. En normalstein
 kappes med vinkelsliper og
 låsehake bankes av med
 hammer. En normalstein og
 en ferdig tilpasset halvstein
 brukes sammen som
 innvendig hjørne. Bruk
 steinlim eller PRO MS 50+
 for å lime steinen fast til
 andre steiner i hjørnet.

13. Bruk vater og rettholt for å
kontrollere at muren er rett.

Sving:
14. Aas Tindeblokk er en svært

fleksibel mur ang sving.
Hver normalstein er faset i
bakkant slik at en kan
svinge mur i ønsket retning
uten behov for egen
svingstein.

15. Fiberduk/vortepapp
anbefales brukt bak muren.

16. Fyll forsiktig frostfri masse
inntil fiberduk/vortepapp
etter hver 3. rad med stein.

17. Fyll singel 8-22 mm foran
fiberduk/vortepapp på
øverste rad slik at hulrom i
murens bakside fylles opp.
Kan bestilles i 1000 kilo
sekk sammen med stein.

18. Anbefalt overfylling foran
mur: se tabell side 4.

Topplate:
19. Mur avsluttes med topplate.

 Ved utvendig hjørneløsning
 må topplate kappes
 diagonalt 45° på
 byggeplass.

Aas Tindeblokk er utviklet som et
system som består av
normal/sving, utvendig hjørne og
topplate.

Synlig fasade: grå og gråmix.

12
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Aas Møreblokk
Aas Møreblokk er en solid
støttemur. Muren kan stables med
høyde inntil ca 200 cm. I frontvegg
har muren en helling bakover på
10°. Når murens høyde overstiger
120 cm skal en bruke
jordarmeringsnett. Muren er også
godt egnet til små og lave murer.

Grunnarbeid:
1. Ved mur inntil 120 cm

brukes Aas Fundament-
plank. Ved mur over 120
cm brukes Aas Såleblokk.
Husk fundament under
bakkenivå. Se veiledning
side 3-6.

2. Ved opptrapping av mur
skal fundamentet flyttes 1,6
cm bak.
Ved nedtrapping av mur
skal fundamentet flyttes 1,6
cm frem.

3. Ved mur i sving må
fundamentet følge svingen i
muren. God planlegging er
viktig for å treffe godt med
fundamentet.

 Mur oppsatt i full sving har
følgende minste mål utv.:
- Diameter =ca 645 cm
- Radius = ca 322,5 cm

Radius på utvendig sving

blir mindre og mindre jo
 lenger opp i muren en
 kommer. Øverste rad i
 muren bestemmer hvor
 skarp svingen kan legges.
 Se tabell denne side ved
 planlegging av fundament
 og høyde på mur.

Legging:
4. Start legging ved murens

laveste punkt.
5. Låsehaken på steinen skal

gå bak kanten på
fundamentet. Dette gir en
delvis låsing av muren.

6. Legg ut 4 steiner og juster
de til en totallengde på 104
cm. Normalstein har lengde
26 cm.

7. Kontroller vannrett med
vater.

8. Kontroller overlappen på
hver tiende stein
(overlapp= 13 cm) Fordel
evt. avvik mellom steinene
som er lagt og fortsett
videre.

9. Legg ut hele raden før neste
rad tar til.

10. Skal muren ha
hjørneløsning anbefaler vi
at en starter med hjørnet
hvis dette er mulig.

Utvendig hjørne:
     11. Muren har kun utvendig
 hjørne i sitt sortiment.

Alle utvendige hjørnesteiner
 har samme lengde.

Ved oppsett må hjørnestein
 kappes med vinkelsliper på
 byggeplass. Fas den rette
 kanten 45° tilsvarende
 øvrige faser for best
 resultat.
      12. Start med hel hjørnestein i
 første rad. Bygg på med
 normalstein etter
 hjørnestein.
      13. Kapp og tilpass lengden på
 hjørnestein i de neste
 radene slik at hver
 normalstein passer med
 overlapp til rad under. Bygg
 alltid på med normalstein
 etter hjørnestein.

Innvendig hjørne:
     14. Stein må kappes og
 tilpasses med vinkelsliper
 på byggeplass. Tilpass
 normalstein for hver rad når
 muren stables.
      15. En snarvei til et vellykket
 resultat ved mur inntil 120
 cm er å bruke Aas
 portstolpe i hjørnet. Muren
 bygges da videre ut fra
 stolpen uten kapping av
 stein.
      16. Bruk vater og rettholt for å
 kontrollere at muren er rett.
 Vær ekstra nøye med
 kontroll av høyder, evt rett
 opp i hjørneløsning.

13 11
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Ende:
17. Systemet har hel ende

venstre og høyre, samt halv
ende venstre og høyre.
Disse steinene brukes ved
synlig ende, opp og
nedtrapping.

Sving:
Svingstein leveres på kombinert
pall med venstre og høyre sving-
stein på samme pall.

Opplysninger svingstein utv. mål:
- 4,57° pr stein
- ca 78 stk pr sirkel
- ca 19,5 stk pr 90° hjørne
- Diameter sirkel = ca 645 cm
- Radius sirkel = ca 322,5 cm

Utvendig sving:
18. Ved legging av mur i

utvendig sving brukes
svingstein. På grunn av
murens helling blir radius
mindre og det blir trangere
mellom steinene jo lenger
opp i muren en kommer.
Øverste rad i muren
bestemmer hvor skarp
svingen kan legges.

Ved nederste rad i muren
må en legge steinene med
noe mellomrom i bakkant
på svingsteinene. På grunn
av murens helling blir det
trangere mellom steinene jo
lenger opp i muren en
kommer. I noen tilfeller må
en kappe en stein eller
legge inn en halvstein for å
få steinene til å passe i
svingen. Dette gjøres også
for å opprettholde
overlappen oppover i muren
grunnet murens helling.
(10°)

19. Ved legging av mur i sving
må det beregnes litt
miksing av de ulike steinene
som kommer ferdig på pall.

20. Ofte er det nok med bare
noen få svingsteiner mikset
sammen med normalstein
for å endre retning og sving
i muren.

Slik setter en opp mur med helling i
utvendig sving:
Alternativ 1:

● Bruk høyre svingstein i
første rad.

● Begynn med halvstein i
andre rad for å oppnå
overlapp.

● Bruk venstre svingstein i
andre rad.

● Fortsett slik til ønsket høyde
på muren.

Alternativ 2:
● Begynn med en normalstein

midt i svingen.
● Bygg på med venstre

svingsstein på venstre side
og høyre svingsstein på
høyre side av normalstein.

● Varier etter behov bruk av
normal, halv eller en kappet
stein midt i svingen for å
utjevne for endring av
overlappen oppover i
muren.

Innvendig sving:
21. Radius blir større og en får

en større omkrins pr rad jo
lenger opp i muren en
kommer. Ved innvendig
sving brukes normalstein.
I bakkant av hver stein
dannes et lite mellomrom
mellom hver stein ved
innvendig sving.

      I noen tilfeller må en kappe
en stein eller legge inn en

halvstein for å opprettholde
overlappen oppover i muren
grunnet murens helling.
(10°)

22. Bruk fiberduk/vortepapp
helt inntil muren.

23. Fyll forsiktig frostfri masse
(fjellmasse og singel 8-22
mm) inntil fiberduk/
vortepapp etter hver 2. rad
med stein. Muren er
konstruert slik at den faller
bakover uten masse bak.

24. Bruk jordarmeringsnett som
forankring til terrenget ved
mur over 120 cm.
Jordarmeringsnett legges
da inn eksempelvis på 1. og
5. rad av muren. Se egen
tabell for bruk av
jordarmeringenett side 28.

25. Anbefalt overfylling foran
mur : se tabell side 4.

Topplate:
      26. Mur avsluttes med topplate
 25 cm. Topplaten finnes i
 venstre og høyre
 ende/hjørne. Topplate
 ende/hjørne brukes ved
 avtrapping, hjørne og ende.

Topplate 25 cm er også
 velegnet til kantavslutning.

Topplaten festes med
 festemasse. En topplate
 dekker to steiner. Hver
 topplate festes kun på en
 stein.(Hvis muren opplever
 frost bevegelser så vil
 topplaten fortsatt ligge fint)

Systemet består av normal, sving,
utvendig hjørne, endesteiner,
topplate, topplate ende/hjørne samt
stein for innfelling av ledlys.

Synlig fasade: singel

2018
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Aas Mini støttemur
Mini støttemur er en støttemur som
tåler et bra trykk i bakkant av
muren.
Muren kan stables med høyde inntil
ca 200 cm. I frontvegg har muren
en helling bakover på 10°. Når
murens høyde overstiger 120 cm
skal en bruke jordarmeringsnett.
Muren er også godt egnet til små og
lave murer.

Grunnarbeid:
1. Ved mur inntil 120 cm

brukes Aas
Fundamentplank. Ved mur
over 120 cm brukes Aas
Såleblokk. Husk fundament
under bakkenivå. Se egen
veiledning side 4.

2. Ved opptrapping av mur
skal fundamentet flyttes 3
cm bak.

3. Ved nedtrapping av mur
skal fundamentet flyttes 3
cm frem.

4. Ved mur i sving må
fundamentet følge svingen i
muren. God planlegging er
viktig for å treffe godt med
fundamentet.

 Mur oppsatt i full sving har
følgende minste mål utv.:
- Diameter = ca 541 cm
- Radius = ca 270 cm

       5.  Se tabell neste side ved
 planlegging av fundament
 og høyde på mur.

Legging:
       6. Start legging ved murens
 laveste punkt.

7. Låsehaken på steinen skal
gå bak kanten på
fundamentet. Dette gir en
delvis låsing av muren.

8. Legg ut 4 steiner og juster
de til en totallengde på 100
cm. Normalstein har 25 cm
lengde.

9. Kontroller vannrett med
vater.

10. Kontroller overlappen på
hver tiende stein
(overlapp= 12,5 cm) Fordel
evt. avvik mellom steinene
som er lagt og fortsett
videre.

11. Legg ut hele raden før neste
rad tar til.

Hjørne:
12. Skal muren ha

hjørneløsning anbefaler vi
at en starter med hjørnet
hvis dette er mulig. Samme
type hjørnestein brukes på
innvendig og utvendig
hjørne. Komplett
hjørnestein består av to
deler samt plastlåsing.
Steinene snus ved behov.
Hjørnestein selges kun
parvis sammen med
plastlåsing. Plastlåsing kan
også kjøpes seperat.
Alle hjørnesteiner har
samme lengde.

13. Ved oppsett må hjørnestein
kappes med vinkelsliper på
byggeplass. Hjørnesteinen
har utsparing innvendig og
spor til å kappe etter i
overkant. Dette gjør
arbeidet med vinkelsliper

enkelt. Fas den rette kanten
45° tilsvarende øvrige faser
for best utseende. Dette
gjelder ved både innvendig
og utvendig hjørne.

14. Start med hele
hjørnesteiner i første rad.
Bygg på med normalstein
etter hjørnestein.

15. Kapp og tilpass lengden på
hjørnestein i de neste
radene slik at hver
normalstein passer med
overlapp til rad under. Bygg
alltid på med normalstein
etter hjørnestein.

16. Bruk vater og rettholt for å
kontrollere at muren er rett.
Vær ekstra nøye med
kontroll av høyder, evt rett
opp ved hjørneløsning.

Ende:
      17. Ved Mini støttemur vil
 utsparing i normal og
 halvstein være synlig ved
 ferdig oppsatt mur.
 Utsparing i hver stein ses
 da som hull i enden av
 muren.

18. Muren har endestein som er
diagonal. Denne
endesteinen kan brukes på
venstre og høyre side av
muren. Endestein har ikke
låsehake, festes med
festemasse (Pro MS 50+)
Brukes ved ende
ogavtrapping.
Endestein til Mini støttemur

 er 23 cm i toppkant og har
 10° helling.

8
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Sving:
19. Svingstein leveres på

kombinert pall med venstre
og høyre svingstein på
samme pall.

Opplysninger svingstein utv. mål:
   - 5,27° pr stein
   - ca 68 stk pr sirkel
   - ca 17 stk pr 90° hjørne
   - Diameter sirkel = 541 cm
   - Radius sirkel = 270 cm

Utvendig sving:
      20. En bruker svingstein ved
 oppsett av utvendig sving.
 Radius på utvendig sving
 blir mindre og en får en
 mindre omkrins pr rad jo
 lenger opp i muren en
 kommer. Øverste rad i
 muren bestemmer hvor
 skarp svingen kan legges.

21. Ved nederste rad i muren
må en legge steinene med
noe mellomrom i bakkant
på svingsteinene. På grunn
av murens helling blir det
trangere mellom steinene jo
lenger opp i muren en
kommer. I noen tilfeller må
en kappe en stein eller
legge inn en halvstein for å
få steinene til å passe i
svingen. Dette gjøres også
for å opprettholde
overlappen oppover i muren
grunnet murens helling.
(10°)

22. Endring av radius i utvendig
sving: se tabell denne side.
Regel er at radius økes med
3 cm pr rad på grunn av
murens helling på 10° jo
lenger ned i muren en
kommer. Ved legging av
mur i utvendig sving må det

beregnes litt miksing av de
ulike steinene som kommer
ferdig på pall.

23. Ofte er det nok med bare
noen få svingsteiner mikset
sammen med normalstein
for å endre retning og sving
i muren.

Slik setter en opp mur med helling i
utvendig sving:
Alternativ 1:

● Bruk høyre svingstein i
første rad.

● Begynn med halvstein i
andre rad for å oppnå
overlapp.

● Bruk venstre svingstein i
andre rad.

● Fortsett slik til ønsket høyde
på muren.

Alternativ 2:
● Begynn med en normalstein

midt i svingen.
● Bygg på med venstre

svingsstein på venstre side
og høyre svingsstein på
høyre side av normalstein.

● Varier etter behov bruk av
normal, halv eller en kappet

 stein midt i svingen for å
 utjevne for endring av
 overlappen oppover i
 muren.

Innvendig sving:
      24. Ved innvendig sving brukes
 normalstein. I bakkant av
 hver stein dannes et lite
 mellomrom mellom hver
 stein ved innvendig sving.

Radius blir større og en får
 en større omkrins pr rad jo
 lenger opp i muren en
 kommer.

25. Bruk fiberduk/vortepapp
helt inntil muren.

26. Fyll forsiktig frostfri masse
inntil fiberduk/vortepapp
etter hver 2. rad med stein.
Muren er konstruert slik at
den faller bakover uten
masse bak.

27. Bruk jordarmeringsnett som
forankring til terrenget ved
mur over 120 cm.
Jordarmeringsnett legges
da inn eksempelvis på 1. og
5. rad av muren. Se tabell
for bruk av
jordarmeringenett side 28.
Jordarmeringsnett kan
bestilles sammen med
stein.

28. Anbefalt overfylling foran
mur: se tabell side 4.

Topplate:
      29. En bruker samme type
 topplate til Mini støttemur
 og Aas Støttemur.
 Topplaten har en glatt og
 en struktur side. Platen
 snus etter behov for synlig
 fasade. Topplaten må
 kappes diagonalt 45° i
 utvendig hjørne på
 byggeplass.

Systemet består av normal, halv,
hjørne, ende, topplate samt egen
stein for innfelling av ledlys.

Synlig fasade: glatt grå og struktur
grå.

venstre
svingstein

høyre
svingstein

22

18
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Aas Støttemur
Aas Støttemur er den muren som er
sterkest av våre støttemurer,
bortsett fra Redi støttemur. (Se
eget hefte) Muren kan stables med
høyde inntil ca 250 cm. Muren kan
overstige nevnte høyde ved bruk av
jordarmeringsnett og forsterket
fundament.
I frontvegg har muren en helling
bakover på 20°. Hver stein består
av massiv betong og veier 31 kilo.
Når murens høyde overstiger 120
cm skal en bruke jordarmerings
nett.

Grunnarbeid:
1. Ved mur inntil 120 cm

brukes Aas
Fundamentplank. Ved mur
over 120 cm brukes Aas
Såleblokk. Husk fundament
under bakkenivå. Se
veiledning side 3-5.

2. Ved opptrapping av mur må
fundamentet flyttes 6 cm
bak.

3. Ved nedtrapping av mur må
fundamentet flyttes 6 cm
frem.

4. Ved mur i sving må
fundamentet følge svingen i
muren. God planlegging er
viktig for å treffe godt med
fundamentet.

      Mur oppsatt i full sving har
følgende minste mål utv.:
- Diameter = ca 462 cm

      - Radius =ca 231 cm

     5.   Radius på utvendig sving
 blir mindre og omkrins pr
 rad blir mindre jo lenger
 opp i muren en kommer.
 Øverste rad i muren
 bestemmer hvor skarp
 svingen kan legges. Se
 tabell neste side ved
 plassering av fundament og
 høyde på mur.

Legging:
6. Start legging ved murens

laveste punkt.
7. Låsehaken på steinen skal

gå bak kanten på
fundamentet. Dette gir en
delvis låsing av muren.

8. Legg ut 4 steiner og juster
de til en totallengde på 100
cm. Normalstein har lengde
25 cm.

9. Kontroller vannrett med
vater.

10. Kontroller overlappen på
hver tiende stein.
(overlapp= 12,5 cm) Fordel
evt. avvik mellom steinene
som er lagt og fortsett
videre.

11. Legg ut hele raden før neste
rad tar til.

Hjørne:
12. Skal muren ha

hjørneløsning anbefaler vi
at en starter med hjørnet
hvis dette er mulig.

13. Samme type hjørnestein
brukes på innvendig og
utvendig hjørne. Steinen
snus etter behov og bygges
på med halv og ¾ stein. (se
tegninger)

14. Ved innvendig hjørne kan
glatt hjørnestein brukes ved
oppsett av struktur mur, da
den «lille biten» ikke er
knekt ved struktur fasade.

15. Bruk vater og rettholt for å
kontrollere at muren er rett.
Vær ekstra nøye med
kontroll av høyder, evt rett
opp i hjørne løsning.

Ende:
16. Muren har endestein som er

diagonal. Denne
endesteinen kan brukes på
venstre og høyre side av
muren.Endestein brukes
ved ende og avtrapping.
Endestein har ikke
låsehake, festes med
festemasse (steinlim, PRO
MS 50+ e.l.) Valgt
festemasse kan bestilles
sammen med stein.

Endestein til Aas støttemur
er 16 cm i toppkant og har
20° helling.

13 13
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Sving:
17. Svingstein leveres på

kombinert pall med venstre
og høyre svingstein på
samme pall.

Opplysninger svingstein utv. mål:
   - 6,14° pr stein
   - ca 58 stk pr sirkel
   - ca 14,5 stk pr 90° hjørne
   - Diameter sirkel = ca 462 cm
   - Radius sirkel = ca 231 cm

Utvendig sving:
18. Ved legging av mur i

utvendig sving brukes
svingstein. Ved nederste rad
i muren må en legge
steinene med noe
mellomrom i bakkant på
svingsteinene. På grunn av
murens helling blir det
trangere mellom steinene jo
lenger opp i muren en
kommer. I noen tilfeller må
en kappe en stein eller legge
inn en halvstein for å få
steinene til å passe i
svingen. Dette gjøres også
for å opprettholde
overlappen oppover i muren
grunnet murens
helling(20°).

      19. Endring av radius i utvendig
 sving: se tabell denne side.

Regel er at radius økes med
6 cm pr rad på grunn av
murens helling på 20° jo
lenger ned i muren en
kommer.

20. Ved legging av mur i sving
må det beregnes litt miksing
av de ulike steinene som
kommer ferdig på pall.

      21. Ofte er det nok med bare
 noen få svingsteiner mikset
 sammen med normalstein
 for å endre retning og sving
 i muren.

Slik setter en opp mur med helling i
utvendig sving:
Alternativ 1:

● Bruk høyre svingstein i
første rad.

● Begynn med halvstein i
andre rad for å oppnå
overlapp.

● Bruk venstre svingstein i
andre rad.

● Fortsett slik til ønsket høyde
på muren.

Alternativ 2:
● Begynn med en normalstein

midt i svingen.
● Bygg på med venstre

svingsstein på venstre side
og høyre svingsstein på
høyre side av normalstein.

● Varier etter behov bruk av
normal, halv eller en kappet
stein midt i svingen for å
utjevne for endring av
overlappen oppover i muren.

Innvendig sving:
22. Ved innvendig sving blir

radius større og omkrinsen
blir lengre jo lenger opp i
muren en kommer.
Ved innvendig sving brukes

 normalstein. I bakkant av
 hver stein dannes et lite
 mellomrom mellom hver
 stein ved innvendig sving.

I noen tilfeller må en kappe
 en stein eller legge inn en
 halvstein for å opprettholde
 overlappen oppover i muren
 grunnet murens helling.
 (20°)

23. Bruk fiberduk/vortepapp helt
inntil muren.

24. Fyll forsiktig frostfri masse
inntil fiberduk/vortepapp
etter hver 2. rad med stein.
Muren er konstruert slik at
den faller bakover uten
masse bak.

25. Bruk jordarmeringsnett som
forankring til terrenget ved
mur over 120 cm.
Jordarmeringsnett legges da
inn eksempelvis på 1. og 5.
rad av muren. Se tabell for
bruk av jordarmeringenett
side 28. Jordameringsnett
kan bestilles sammen med
stein.

26. Anbefalt overfylling foran
mur se tabell side 4.

Topplate:
     27. En bruker samme type
 topplate til Mini støttemur
 og Aas Støttemur. Topplate
 må kappes diagonalt 45° i
 utvendig hjørne på
 byggeplass.

Systemet består av normal, sving,
halv, ¾ stein, hjørne, ende, topplate
samt egen stein for innfelling av
ledlys.

Synlig fasade: glatt grå, struktur grå
og struktur gråmix.

venstre
svingstein

høyre
svingstein

27
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Belegningsstein og
heller
Heller og belegningsstein skaper et
fint og praktisk uteområde.
Området blir lett å holde rent og en
reduserer smuss som dras inn i
hus.

Grunnarbeid og
høydeberegning:

1. Merk av området som skal
dekkes med stein. Fjern
dårlig og løs masse fra
området.

2.   Fest snorer til grunn i 90°
vinkel der det er naturlig i
området som skal
steinlegges, gjerne fra
husvegg eller naturlig
kantavslutning.

3.   Fyll opp med frostsikker
masse. Gjerne 8-22 mm
singel. Kan bestilles i 1000
kilo sekker.

4. Grovrett massen og
komprimer den med
platevibrator.

5. Fjern eventuelle synlige
ujevnheter og komprimer
på nytt.

6. Legg et ca 3 cm tykt lag
med strøsand kornstørrelse
ca 4-7 mm. Kan bestilles i
1000 kilo sekker. Grov
masse under steinen gir
god drenering etter at
steinen er lagt. God
drenering gir god tørk på
området og på sikt mindre
alger. Sanden legges ut
med 10-20 mm overhøyde.

7.   Området skal legges med
fall bort fra husvegg med ca
2 cm pr lengdemeter.

8.   For å få mest mulig jevn
grunn brukes lirer i tre eller

stål. Grav ut render i
sanden der liren skal ligge.

9. Legg ut lirer og rett de opp
ved hjelp av vater,
nivelleringskikkert eller
laser.

10. Bruk rettholt å dra strøsand
nøyaktig av med.

11. Komprimer med
platevibrator til strøsand
kan gås på uten å sette
avtrykk.

12. Fjern lirene og fyll sporene
med strøsand.

13. Husk fall til sluk eller
lignende. Se bruk av
garasjepakker side 20.

14. Gjør nøyaktige oppmålinger
mht. arealet som skal fylles
med stein. Bestill heller litt
mye enn litt for lite.

15. Prøv ut eventuelle mønster
før leggingen startes.

Legging:
16. Ved legging brukes stein fra

flere paller samtidig. Plukk
stein ned fra siden av
pallen, ikke lagvis. Dette gir
den fineste fargemiksen og
best resultat.

17. Start leggingen fra et
vinkelrett hjørne, bruk
gjerne rettesnor eller ta
utgangspunkt i en vegg.

18. Legg heller og
belegningsstein med ca 3
mm fuger og juster etter
hvert som steinen blir lagt.
For å sikre en minimums
fuge, har heller og de fleste
typer belegningsstein støpte
avstandsklosser på sidene.

19. Legg ferdig en rad med
stein før neste rad legges
ut.

20. Bruk rettholt til å sjekke at
kanten på steinen som
legges er rett.

21. Korriger ved å slå på
steinen med
gummihammer.

22. Kapp stein for å oppnå
nøyaktige tilpasninger ved
trapper, søyler og
fundamenter. Bruk
vinkelsliper med
diamantskive, eller spesielt
kappeutstyr.

23. Unngå småbiter. Småbiter
mindre enn 1/3 av normal
steinens lengde skal ikke
brukes. Kapp to steiner i
stedet for en stein for et
finere resultat.

24. Grav kantforsterkning ned
ved kantene. Dette
forhindrer at steinene glir
fra hverandre og skaper
større fugeavstand mellom
steinene. Dette kan være
ulike typer kantstein, snap
edge kantlist, grunnmur ol.

25. Mellomrom mellom
kantforsterkningen og
dekket skal være maks 3
mm som tilsvarer normal
fugebredde.

26. Kantstein/kantforsterkning
kan også settes opp før
legging av stein tar til.
Steinen tilpasses da
avstanden til
kantavslutningen ved
kapping. Se bruk av
kantforsterkning side

 21-22.

6

2
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Etterarbeid:
1. Kost steinen helt ren.
2. Legg beskyttelse oppå

steinen før platevibrator
brukes. Dette hindrer riper i
overflaten på steinen.

3. Etterkomprimer med
platevibrator. Hageheller
skal ikke ettervibreres, da
disse kan knekke.

4. Fyll tørr fugesand i fugene
mellom steinen. Se
veiledning side 21. Kost
frem og tilbake til fugene
mellom steinen er fylt opp.
(viktig at sanden er helt
tørr.)

      5. Etterfyll med fugesand ved
behov etter en tid.

Legging av Aas Rose
Grunnarbeid utføres i henhold til
veiledning for legging av
belegningsstein.
Ved legging brukes stein fra flere
paller samtidig. Plukk stein ned fra
siden av pallen, ikke lagvis. Dette
gir den fineste fargemiksen.
Det finnes to alternativ for å legge
Aas Rose.

Legging med fast punkt som
start:

6. For å bestemme start, legg
ut annenhver stein likt et
stykke fra kanten.

7. Husk fuge på 3 mm mellom
steinene. (Svært viktig)

8. Mål deg fram og legg en
rettholt over steinene for å
finne ønsket avslutning.

9. Merk av med kritt eller
lignende på motstående
steiner.

10. Mål ut byggelengden for de
to steinene og noter den
ned.

11. Kapp av de to merkede
steinene ved hjelp av
vinkelsliper og diamant-
skive.

12. Bruk disse 2 steinene som
mal for kapping av
resterende stein til starten.

13. For å finne ut antall steiner
du må kappe, del totalmålet
på lengden i punkt 5.

14. Legg ut annenhver stein
fortløpende etter kanten.

15. Resterende steiner legges
annenhver gang likt ut.

16. De avslutningene som er
parallelle eller rettvinklet i
forhold til starten, vil
komme av seg selv og
annenhver stein vil bli lik.

17. Der punkt 11 ikke er tilfelle,
må en måle seg fram eller
bruke pappmal for å kappe
steinene ved fast punkt
eller kantavslutning.

18. Ved avslutning uten fast
kant, bruk snor, merk av og
kapp steinene fortløpende.

Legging uten fast punkt som
start:

19. Start legging midt på
gårdsplassen. Legg 3
steiner i en ”rose”.

20. Legg ned en og en stein og
roter de så de danner et
trekløver.

21. Husk fuge på ca 3 mm
mellom steinene. (Svært
viktig)

22. Legg resterende steiner ut
fra trekløveret.

23. Mot fast avslutning må
steinene måles til og
kappes, bruk evt. pappmal.

24. Ved avslutning uten fast
kant, bruk snor og merk av

 og kapp steinene
 fortløpende.

Kapping av stein ved stopp
mot husvegg eller lignende:
      25. Lag ei ramme rundt
 gårdsplassen med en
 firkantet belegningsstein.
 Etter å ha lagt Aas Rose så
 langt inn mot veggen som
 mulig, merk av med mål til
 firkantet stein. Bruk rettholt
 og strek opp og kapp etter
 målene. Fjern biter av
 overflødig Aas Rose og legg
 firkantet stein ned langs
 kanten av gårdsplassen.

2

20 2419
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Garasjepakker
Pakken med drensrenner inneholder
alt du trenger for å installere en
300 cm utvendig dreneringsløsning.

Dette er et godt alternativ for å
lede bort vann fra belegning,
garasje etc. Pakken gir en holdbar
løsning for oppsamling og spredning

av overflatevann, og er lett å
montere.
Selve pakken inneholder en god
monteringsveiledning. Pakken kan
bestilles sammen med stein.

Legging av sirkel
belegningsstein
Sirkelstein er ulike typer stein som
til sammen danner en sirkel.

      1.   Sirkelstein danner
 dekorative innslag i
 gårdsplassen og hjelper til
 med å mykne opp en stor
 belagt gårdsplass.
 Sirkelstein kan gjerne
 brukes til å forsterke
 uttrykket av
 enkeltgjenstander som
 blomsterurne etc.

     2.   Før legging må alle steiner
 sorteres. Som tilbehør til
 hver enkelt pall følger en

skisse over størrelsen til de
 8 ulike størrelsene stein
 som kreves for å bygge en
 komplett sirkel. Vær
 nøyaktig med å sortere de
 ulike størrelsene, da det
 kun er noen mm som
 skiller de største
 størrelsene.

Se tabell denne side for
 antall stein som skal være i
 komplett sirkel.

Sirkelstein finnes i typene Aas Adel
og Aas Baron belegningsstein.

     3.    Ved legging av Aas Adel
 (tromlet) skal ”pyntefuge”

ligge ned mot bakken.

     4.    Ved legging av Aas Baron
 (glatt stein) skal
  ”pyntefuge” være
 synlig/opp.

    5.     Når sirkelen er ferdig lagt
 skal det være noen steiner
 til overs av hver type.

Utvendig diameter ved komplett
sirkel er 210 cm.

Sirkel belegningsstein leveres kun i
hele paller. En pall består av en
komplett sirkel som dekker et areal
på 3,47 m2.
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Fugesand
Bruk av fugesand anbefales for å
hindre at ikke støv, jord, løv etc.
skal legge seg i fugene mellom
belegningsstein og heller.

Ved økt tilførsel av smuss øker
muligheten for spiring av ugressfrø
og dannelse av alger og mose.

Bruk av fugesand fører også til en
bedre låsing av steinene og et mer
stabilt dekke.

Det er viktig at stein er helt tørr og
rein, samt at fugene er fri for smuss
som løv og gress før fugesand fylles
mellom steinene.

Fugesand leveres i sekker med ulike
størrelser:

1. 20 kilo sekk fugesand
ugrasshemmende dansk
sand.
(0-0,5 mm kornstørrelse)

2. 25 kilo sekk fugesand vanlig
norsk sand.
(0-0,5 mm kornstørrelse)

3. 1000 kilo storsekk.
(0,5-1,2 mm kornstørrelse)

4. 3 kilo fugesand dekker ca
1m2 areal, beregn derfor
grovt regnet ca 8m2 per
småsekk fugesand.

Vi anbefaler følgende
framgangsmåte ved bruk av
fugesand:

       5. Fyll tørr fin fugesand i
 fugene mellom steinen.

       6. Kost frem og tilbake til
 fugene mellom steinene er
 fylt opp.
       7.  Kost steinen helt ren for
 fugesand.
       8. Legg beskyttelse oppå
 steinen før platevibrator
 brukes (hindrer riper i
 overflaten på steinen)
 Heller skal ikke vibreres da
 de kan knekke.
      9.  Hvis en ser at det er behov
 for mer fugesand etter
 vibrering koster en mer
 sand ned i fugene.
     10. Etterfyll med fugesand ved
 behov etter en tid.

1 2 6 8

1 2 3 5

Kantforsterkning
Ved legging av Aas belegningsstein
og heller må dekket rammes inn av
en kantforsterkning på alle sider.

Dette forhindrer at steinene glir fra
hverandre. Mellomrom mellom
kantforsterkningen og dekket skal
være maksimalt 3 mm, som
tilsvarer normal fugebredde hos
belegningsstein og heller.

Produkter for kantavslutninger har
flere bruksområder. De er
dekorative og brukervennlige. De
brukes til oppsett av stødige og
stilfulle kanter i blomsterbed,

urtehager etc. Bruk av
kantavslutninger i gresskanten gir
et godt grunnlag for ferdsel med
plenklipper.

Vi har et stort utvalg av
kantforsterkninger i vårt sortiment.

1. Aas kantstein
   -finnes i ulike utførelser

    og størrelser.
         2.  Aas Adel kantstein
         3.  Granitt kantstein
         4.  Spikma kantstein
         5.  Snap edge kantlister

Aas kantstein
        1. Fjern frostbestandig masse.
 Steinen graves ned i
 grunnen. Komprimer
 massen godt rundt steinen.
 Kantsteinen kan evt settes i
 jordfuktig betong.

Se produktkatalog eller
www.aasbetong.no for utfyllende
informasjon om hvilke typer Aas
kantstein som finnes.

1

www.aasbetong.no
www.aasbetong.no
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Spikma kantstein
Denne kantsteinen festes på asfalt
eller annet underlag. Steinen kan
limes og spikres fast til
eksisterende dekke.

Det følger med fastmonterte spiker
i produktet.

Vi fører Spikma kantstein i høyde
12 og 16 cm.

I sortimentet har vi normal, halv,
ulike radius steiner samt
endeavslutninger.

Se produktkatalog eller
www.aasbetong.no for utfyllende
informasjon om hvilke typer spikma
kantstein vi fører.

Snap edge
kantlister
Bruk av Snap edge kantlister er en
enkel og økonomisk løsning ved
behov for kantsikring.

Listene hindrer utglidning av
belegningsstein og heller ved
legging, og kan legges i rette
lengder, hjørne og sving.

Listene har mange bruksområder
og kan brukes på steder der det er
fare for kantutskliding.

Ved sving og hjørner kutter en i
listen slik at listen kan bøyes i
ønsket form eller retning.

Listene settes sammen med ”han”
og ”hun”.

Standardlengder er 244 cm. Hver
pakke leveres sammen med 30 cm
lange spikere.

Når en fester listene spikres listene
fast til terrenget med spiker.

Det er hull beregnet for spiker ved
ca hver 10 cm bortover listen.
Dermed har en ulike valg for hvor
en ønsker å bruke spikerene i
listen.

Leveres i to ulike pakker:

● Hobbypakke a 244 cm x 2
stk inklusiv pakke med
spiker (16 stk spiker per
pakke)

● Profesjonell pakke a 244 cm
x 24 stk inklusiv pakke med
spiker. (192 stk spiker per
pakke)

www.aasbetong.no
www.aasbetong.no
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Aas trapp
Våre trappetrinn er ferdige trinn
med opptrinn og framtrinn i samme
element. Trappetrinnene kan med
fordel legges parvis eller flere for å
oppnå en bredere trapp. Trappen er
godt egnet til å legges i sving.
Synlig fasade: grå og singel.

Grunnarbeid og
høydeberegning:

1. Grav ut tilstrekkelig
området der trappen skal
stå. Fjern masse som ikke
er frostsikker.

2.   Komprimer masse med
platevibrator.

3. Mål ut området og bredden
der trappen skal stå.

4. Mål ut høyden på
skråningen.

5. For å finne antall
trappetrinn, deles høyden
på skråningen med høyden
på trappetrinnet. (17,5 cm)
Gå opp til nærmeste hele
trappetrinn.

6. Gang opp antall trappetrinn
og finn den totale høyden
som trappen vil bygge.
Trekk i fra målet på høyden
i skråningen.

      7. Overskytende mål i punkt
4. kompenseres ved å

 senke det første
 trappetrinnet.

Legging:
8. Planer opp med singel 8-22

mm i bakkant der
trappetrinnet skal ligge.
Kan kjøpes sammen med
stein. Legg nederste trinn
først.

9. Juster trappetinnet ved
hjelp av vater. Bruk singel
eller flate steiner under
trappetrinnets bakkant.

10. Mål opp den vannrette
distansen inn i skråningen.
Ta antall trappetrinn i
høyden minus 1 trinn og
fordel distansen på
trinnene.

11. Legg neste trappetrinn, mål
inn distansen du fikk i punkt
10.

12. Juster også dette
trappetrinnet ved hjelp av
vater. Bruk singel og
eventuelt flate steiner under
trappetrinnets bakkant.

      13. Resterende trappetrinn
 legges fortløpende som i
 punkt 11 til 12.

      14. Når trappetrinnene er på
 plass, setter en opp vange
 til trappen. Valg av vange
 er avhengig av terrenget for
 øvrig der trappen bygges.

Produkter som ofte brukes til vange
til trapp er følgende:

      15. Topplate: Produktene
 leveres i synlig fasade grå
 og singel.

      16. Adel pyntemur: synlig
 fasade gråmix.

      17. Forskalingsblokk: synlig
 fasade grå og singel.

      18. Aas Støttemur og Mini
 støttemur: synlig fasade
 glatt grå og struktur grå.

      19. Aas Møreblokk: synlig
 fasade singel.

     20. Når en skal bruke støttemur
 med helling som vange må
 trinn skråkappes i siden
 mot mur pga murens
 helling. Trappen blir
 smalest nede og bredere
 jo høyere opp trappen
 kommer.

     21. En kan legge varmekabler
 under Aas trapp med godt
 resultat.
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Aas portstolper

Aas portstolper består av ferdige
elementer og plate. Synlig fasade:
glatt grå og singel.

Grunnarbeid:
       1.  Grav ut tilstrekkelig
 området  der stolpen skal
 stå, minst 30 cm dybde slik
 at grunnen er frostfri.
 Området skal være
 minimum 20 + 20 cm
 bredere enn størrelsen på
 fundamentet.
       2. Komprimer masse grundig
 med platevibrator. Ta
 hensyn til høyder.
 Fundamentet skal være
 under bakkenivå. Lag
 fundamentet med min.
 størrelse 50 x 50 cm. Høyde
 på fundamentet skal være
 min. 15 cm.

      3. Vær nøyaktig, bruk vater og
 kontroller fundamentet for
 skjevheter før betong fylles
 i fundament. Fundamentet
 skal armeres med
 armeringsjern som står
 loddrett opp fra
 fundamentet.

(Første element skal alltid
 løftes over armeringsjern
 ved montering)

      4. Gjør godt rent for
 betongrester på topp av
 fundmentet. Bruk gjerne en
 trelekt å dra av betongen
 på toppen slik at
 avslutningen blir rett.
 Betongrester fører til at
 fundamentet blir ujevnt og
 ikke i vater.

5.   La betongen i fundamentet
herde i minst 24t før videre
arbeid.

Montering av element:
       6.  Bruk vater, sett opp antall
 element til ønsket høyde,
 evt rett opp ujevnheter.
 (normalhøyde=5 stk)
 Dimensjoner og armer etter
 stolpens høyde og
 belastning. Vi anbefaler 4
 stk armeringsjern Ø10mm,
 et i hvert hjørne av
 elementet. Husk overlapp
 ved skjøting av
 armeringsjern.

      7.  Fyll elementene med
 betong, stak etter i
 betongen for å unngå
 hulrom. Betongforbruk: Se
 tabell denne side.

       8. Skyll og skrubb lett for å
 fjerne overflødig betong fra
 stolpen.

      9.  Vent deretter minst 24t til
 betongen i stolpen har
 herdet seg.

    10.  Monter topplaten ved hjelp
 av finkornet mørtel, steinlim
 eller PRO MS 50+. Kan
 bestilles sammen med
 stein.

    11.  Portstolpe element kan
 brukes som søyle sammen
 med forskalingsblokk.
 Søylen får da en diameter
 på 35 cm og samme fasade
 som veggene.

    12.  En kan montere feste til port
 mot Aas portstolpe. Bor
 forsiktig med slagbormaskin
 inn i stolpen etter at betong
 er ferdig herdet.

     13.  Det er dekorativt med
 lampe på  toppen av
 portstolpe. Bor forsiktig hull
 i senter av platen når platen
 ligger på et flatt underlag.
 Før stolpen fylles med
 betong legges flexirør fra
 fundamentet og opp i
 stolpen. Kabler tres i
 etterkant gjennom flexirør.

12

13 11
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Aas Adel portstolpe
Aas Adel kantstein brukes til å sette
opp Adel portstolpe. Følg krav til
grunnarbeid som for portstolper. Se
side 24.

Det er to måter å sette opp stolpe
på:
Steinene kan mures med
fuger:

1. Bruk ferdigmørtel ved
muring av Adel portstolpe.
Legg på fuge mørtel mellom
hver rad med stein. Hver
fuge bør være ca 2 cm høy.

2. Husk vater for å korrigere
at portstolpen blir rett. Et
tips for å oppnå fine fuger
er å bruke en trelist som
dras fram og tilbake over
fugen slik at fugen blir jevn.

3. Etter ca 2t har mørtelen
størknet litt. Skyll da av
portstolpen med vann.

4. Bruk gjerne en stiv børste
for å renske steinene for
overflødig fugemørtel.

5. Vær skånsom ved
rengjøring før all fugemørtel
har størknet.

Portstolpen kan også limes:

 Husk å lime hver stein med
steinlim, PRO MS 50+ eller
lignende for å oppnå en
sterk stolpe. Kan bestilles
sammen med stein.

6. Legg litt lim mellom hver
stein og lim steinene
sammen. Også her må en
være nøye med vater slik at
stolpen blir rett.

7. Portstolpen bygges opp
med fire steiner pr rad. Det
anbefales å bruke sju rader
i hver stolpe samt
portstolpe plate som hører
til i sortimentet.

Portstolpe plate:

8. Avslutt portstolpen med
portstolpe plate. Platen
festes med festemasse på
samme måte som Adel
kantstein.

 Synlig fasade på portstolpe
 plate er grå og gråmix.
 Denne platen er støypt og
 sandblåst/prikket for å
 oppnå en mest mulig lik
 fasade som adel kantstein.

       9. Bilder viser Adel portstolpe
 satt opp med fuger

      10. Bilde viser Adel portstolpe
 limet med steinlim eller
 PRO MS 50+.

9 9

1099



26

Norgarden Ledlys
Norgarden Ledlys er et konsept av
høy kvalitet som er fleksibelt,
energibesparende og som har flott
design. Dette er et enkelt konsept
som en kan kople opp selv uten
hjelp av elektriker.

Systemet er basert på 12V med
trafo. Trafoen er på 60W og er stor
nok til å drifte ca 20 lamper. Den er
utstyrt med timer og fotocelle. Kan
ikke dimmes.

       1.  Fra trafoen kopler man til
 en kabel. Kabelen leveres i

 20 meters lengder og kan
 enkelt skjøtes. Kabelen
 legges så i uteområdet hvor
 man ønsker belysning.
 Lampen til kabelen festes
 på ønsket sted.

       2. Våre murer leveres med
 steiner som er ferdig borret
 for lyshull beregnet for
 innfelling for Norgarden
 ledlys.

       3.  Stein med lyshull samt alle
 enheter fra Nordgarden som
 vi fører i vårt sortiment har
 eget artikkelnr. hos oss.

       4. Vi anbefaler våre kunder å
 kjøpe startpakker, da
 startpakken i dette
 systemet er svært
 prisgunstig.

En startpakke består av
 trafo, 20 meter ledning,
 klips til kopling og 4 stk led-
 spot.

       5. I tillegg til startpakke kan
 en kjøpe enkeltvis enheter i
 systemet. Dette gjelder
 ledspot, trafo og 20 meter
 ledning. Alle enheter som vi
 fører i vårt sortiment er
 lagervare hos oss.

4 1

4

2 2
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Montering av ledlys
i forskalingsblokk
Mur av Aas forskalingsblokk skal
alltid støypes og armeres.

Ledlys må monteres i mur før en
fyller betong i blokkene. Ved
montering må en lage en sylinder
som tres inn gjennom hver
hullstein.

Sylinder må lages på byggeplass.
Her er sylinder laget av tykk papp.

Legg flexirør inn i muren som går ut
mot hver hullstein. Kabel skal i
etterkant tres gjennom dette røret.

Plasser godt med papp/papir inn i
sylinderen slik at sylinderen ikke
endrer fasong ved støyping av mur.

Muren fylles med betong. Stapp
betong med armeringsjern. Vær
ekstra forsiktig rundt sylindere og
fleksirør slik at disse ikke blir
skadd.

Fjern sylinder etter at betongen har
herdet.

Tre kabel for ledspot gjennom
flexirørene og monter ledspot fra
utsiden av muren.

721

Pilarblokk

Mål= LxBxH = 24x24x20 cm
        1. Pilarblokk er beregnet for
 fundamentering av hytter,
 verandaer, gjerder etc.
 Blokken er velegnet til
 søyler.

        2. Blokken har 3 sider med
 spor som kan brukes som
 feste til kledning med
 planker, som gir flere
 bruksområder. Mål på spor i
 blokken er 25 mm.

Synlig fasade: grå betong

Grunnarbeid
pilarblokk:
       3. Krav til grunnarbeid er likt
 som ved oppsett av Aas
 portstolpe. Se side 24.
       4. Armer etter stolpens høyde
 og belastning. Vi anbefaler
 to armeringsjern Ø12 mm.

Husk overlapp ved skjøting
 av armeringsjern.
       5. Fyll elementene med
 betong, stak etter i
 betongen for å unngå
 hulrom.
       6. Betongforbruk: Se tabell
 denne side.
       7. Pilarblokk kan settes opp
 som søyle. Hagehelle i
 størrelse 30x30x5 cm
 passer godt som plate på
 stolpen.

PRO MS 50+
Ved montering av Adel pyntemur,
Adel portstolpe, Aas Tindeblokk
hjørneløsning og andre produkter
anbefaler vi at produktene festes
med steinlim eller PRO MS 50+.

      8.  PRO MS 50+ er et produkt
 som dekker områdene
 fugemasse, lim og
 tettemasse i samme patron.

Produktet har svært høy limstyrke,
hefter svært godt på våte overflater
og er luktfritt.

Produktet har eget artikkelnr. hos
oss og kan bestilles sammen med
stein.
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Jordarmeringsnett
Jordarmeringsnett blir brukt ved
oppsett av murer ved høyder over
120 cm. Nettet stabiliserer masser i
bakkant av støttemurer der en har
en stor belastning og trykk fra
terrenget bak muren.

Nettet er laget av sterk ”hardplast”
som ikke er bevegelig.

Jordarmeringsnett finnes i 100 cm
brede ruller a 25 meter.

        1. Etter at en har lagt ut 1.
 rad med mur skal en

 legge jordarmeringsnett.
 Hvor en plasserer nettet er
 avhengig av type mur og
 hvilket press som finnes fra
 terrenget bak muren.

        2. Komprimer massen bak
 muren godt etter 1. rad
 med mur.

        3. Rull nettet fra murkanten
 og innover i terrenget bak
 muren.

       4. Kapp nettet når nettet har
 nådd skråningen bak muren

 eller ca 100-150 cm innover
 i terrenget.

       5. Fyll på mer masse bak
 muren oppå nettet som er
 lagt utover.

       6. Komprimer masse godt.

       7. Fortsett slik etter behov.

Se egen tabell denne side
 fra leverandør av
 jordarmeringsnett for
 anbefalt bruk ved ulike
 belastninger.

Aas Betong AS har etterstrebet at
all informasjon i dette heftet skal
være riktig. Likevel finnes det en
fare for at heftet kan inneholde feil.

Heftet er ment som en veiledning,
og erstatter ikke entreprenør eller
selvbygger sitt ansvar for utførelsen
av arbeidet.

Reklamasjon
Leverandøren forbeholder seg rett
til å tilbakebetale kun produktets
verdi ved reklamasjon.

Kontakt alltid leverandøren før
vedtak vedrørende reklamasjon blir
godkjent.

Tlf: 71 26 60 40
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