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Vejledning opmuring med DG-M5 

Siloen modtages og stilles det mest hensigtsmæssige sted på byggepladsen. Vær opmærksom på, 
at der skal være fri passage bag siloen, således at man kan komme hen og afhente siloen igen.                 
Bestil gerne siloen til levering 1-2 dage før ibrugtagning er nødvendig og afmeld siloen hurtigst 
muligt. Gerne i forbindelse med bestilling af ny silo.                                                                                              
Det vil altid være en fordel, såfremt murer er på byggepladsen når siloen modtages, så man får 
siloen gjort klar til brug i fællesskab. Der skal være fast bund, vand og strøm klar. 

Blanding:  

Indstil mængden af pulver, som ønskes blandet og indstil tidsuret med den rette vanddosering.     

Vi anbefaler at man lader mørtlen blande i 15-18 min. afhængig af årstid. Det skal være ens hver 

gang. Derfor skal man bruge tidsuret. Det er forbudt at dosere mere vand i blandingen og omrøre 

den igen. Hvis man går til pause, skal baljerne mures tomme eller resten smides væk.                                                                         

Udførelse: 

MUR RENT 

Mur så rent som muligt, jo mindre skal der vaskes af. Jeg anbefaler at tage 1 afskrab og lade resten 

stå til at komprimere med.        

Mur x-antal skift ad gangen (afhænger af murens længde, vind- og vejrforhold, samt stenens 

sugeevne) Find en ens rytme, som passer til forholdene.                                                                                       

Lad fugen stå max 5. min. på en STANDARD mørtel og  LOW og optil 10 min. på en HIGH-mørtel 

Herefter trykkes fugen med jern. 

Lad fugen hvile i min. 1 time ( 1-1,5 time efter vind og vejrforhold). Når den har sat sig, vasker man 

ned med RENT vand. Det er vigtigt at fugen har sat sig, inden man vasker ned og rører fugen. 

Benyt rent vand til afrensning. Om vinteren kan man med fordel bruge det varme vand. Det er 

vigtigt af vandet skiftes jævnligt, så det altid er rent..  Altid ens arbejdsgang.   

OBS:    Stor opmærksomhed ved opmuring med stærktsugende sten. 

Det er vigtigt at mørtlen får vand nok til at sætte styrke. Det kan afhængig af forholdene være 

nødvendigt at tilføre extra vand på murværket. Man bruger forstøver / rygsprøjte.  

Test fugen: Dagen efter opmuring tjekkes om murværket har sat styrke ( fået vand nok, ved tryk-

test) 
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Afdækning: 

Afdæk altid effektivt for tvangs udtørring og frost. Vinden er meget hård og udtørrer mørtlen 

meget hurtigt.                                                                                                                                                                    

Der skal dækkes af for sol, vind, nedbør og frost.                                                                                                         

Hvis man vælger at mure om vinteren, er det vigtigt at man holder murværket frostfrit indtil 

mørtlen er afbundet.  

 

Vand: 

Vand murvæket til fyraften, hvis behovet er der. Funktionsmørtlen har brug for nok vand til at 

sætte styrke. Hvis stenen har suget vandet fra mørtlen eller vind og vejr har udtørret 

murværket, er det vigtigt at murværket fugtes op og afdækkes så det holder på fugten.  

Vinter foranstaltning: 

Der er fastmonteret varmtvandsbeholder på siloen. HUSK at tilslutte vand før der tændes for 

varmelegemet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Murværket skal kunne holdes frostfrit indtil mørtelen er afbundet. Vi anbefaler ikke at man murer 

under -5 grader. Man kan med fordel pakke vandtanken ind i vintermåtter og pakke vandslangen 

ind under til fyraften.  

Rengøring: 

Det er meget vigtigt at blanderen er i orden. Blandearmene skal være hele.  Blanderen skal være 

ren hver morgen. 

TYPISKE  fejl: 

Mørtel:  
Sneglen brummer og motorværn slår fra: 

 Vand: 
Der kommer ingen vand: 

 
Tjek omløbsretning på sneglen.    
Sneglen skal dreje venstre om modsat uret. 
(Se bagfra ved motoren)              

  
Åben for vandhanen på vandtanken. 
 
Sæt 220 volt stik op i bunden af El-Tavlen. 
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Vend strømmen i rød CEE-stik fra 
gearmotoren ved sneglen 
Tjek udløb fra sneglen ned i blanderen. Der 
må ikke sidde mørtelrester. 

  

VI ANBEFALER BRUG AF FØLGENDE ARBEJDSREDSKABER:                                          

                                         

       FUGEPRESSEJERNPUDSEBRÆDT                                            M/SKUMBELÆGNING 
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