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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Verti-Block er en kraftig støttemur i betong med 
store blokker for maskinell montering. Muren er 
selvlåsende med not/fjær som gir riktig 
plassering. Blokkene er hule. De tørrstables og 
fylles med pukk.   
Frontene på blokkene er produsert med avtrykk 
av naturstein og ulike frontmatriser og formater 
gir et variert og naturtro utseende. Muren heller 
5 grader innover i terrenget.  
Se for øvrig produktdatablad og www.asak.no 
for informasjon om muren, tekniske 
spesifikasjoner og klassifisering. 

Prosjektinformasjon: 

Dimensjon: 

Øvrige opplysninger: 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 
Mose, sopp og grønske kan vaskes bort med høytrykkspyler. Egnede kjemikalier kan benyttes. Kalkutslag kan forekomme på nye 
murer. Vann som trenger inn i betongens porer vil delvis oppløse kalken. Oppløsningen går ut i betongens overflate der vannet 
fordamper og etterlater seg et hvitt tungtoppløselig kalkslør. Kalken nedbrytes langsomt fra betongens overflate og vaskes vekk 
av regn og andre værpåvirkninger i løpet av 1-2 år. Når utslagene er forsvunnet, vil det som regel ikke oppstå på nytt. Kalkutslag 
skader ikke betongen, men er en naturlig prosess i betongens herdeforløp. Løs kalk fjernes med spyling. Alternativt vaskes kalken 
bort med 5% saltsyre-oppløsning som sprøytes på. Unngå syre på vekster og omgivelser og skyll derfor med mye vann. 
Kalkutslag gir ikke grunn til reklamasjon.  
Ettersyn/kontroll 
Ingen rutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Blokkene tørrstables uten bruke av mørtel eller lim slik, noe som gjør muren meget fleksibel mht. bevegelser i grunn eller 
fundament. Skulle noe skje kan muren demonteres og settes opp igjen etter nødvendige utbedringer av eventuelle skader. 
Murblokkene løftes maskinelt.    

http://www.asak.no/
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 
> 40 år 
Garanti og vilkår 
Kjøpsloven og Asak Miljøsteins Salg- og leveringsbetingelser 
Fuktbestandighet 
Påvirkes ikke av fukt  
Renholdsvennlighet 
God 
Øvrige opplysninger 
Kalkutslag kan forekomme. Normalt vil dette gradvis forsvinne over tid. 
 
4. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Asak Miljøstein AS 
Postadresse Hvamstubben 17 
Postnr. og poststed 2013 Skjetten 
Telefon 0047 64 00 60 60 
E-post asak@asak.no 
Internett www.asak.no 
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