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Program:

- Misfarvning
- Syreskader
- Afskalning / forvitringer i mørtelfuger



Misfarvninger

”uheldige” løsninger ⇒ opfugtning og misfarvninger
Udbedring: ændring af afslutninger/inddækninger

skyldes fugtforhold og evt. udførelsen



Misfarvninger

”udsat” beliggenhed, evt. kombineret med specielle 
sten og fejl i udførelsen⇒ opfugtning og misfarvninger
Udbedring: evt. rep. af mørtelfuger og imprægnering



Misfarvninger

Mangelfuld afdækning under udførelsen og kraftig 
afsyring ⇒ misfarvninger: kalk- og gipsudfældninger, 
evt. siliciumholdigt materiale
Udbedring: omfugning af mørtelfuger, afrensning af 
murværk og evt. imprægnering



Misfarvninger

Mangelfuld afdækning under udførelsen ⇒ hvidlige 
udfældninger (kalk)
Udbedring: omfugning af mørtelfuger og afrensning



Årsag til kalkudfældninger er ofte mangelfuld karbonatisering

Kalk hærdner kun ved tilpas lav fugtighed og kalk, der ikke 
er fuldt karbonatiseret optager fugt



Misfarvninger
– udseendet mistolkes ofte

Som hovedregel er der tale om udfældning af enten 
sulfatforbindelser (gips) eller kalk



Afsyringsskader

Bindemiddel er ført ud på stenene



Afsyringsskader

”Manganudtræk” i mørtelfuger og på mursten pga. basisk 
miljø, forstærket af afsyring.



Afsyringsskader

Kraftig afsyring: 
> 0,8 vægt% Cl- : stor risiko (afsyring med kalkkost)
> 0,02 vægt% Cl- : stor risiko (afsyring med svamp)



Afskalninger/forvitringer i  mørtelfuger



Afskalninger / forvitringer

Afskalninger i fuger skyldes misforhold mellem mørtlens 
egenskaber og murstenenes sugeevne (høj minutsugning).
Udbedring: ommuring af øverste del af facaderne



Afskalninger / forvitringer

Afskalninger i fuger skyldes frost pga. ”svag” mørtel evt. i 
kombination med manglende afdækning under udførelsen.
Udbedring: Udfræsning og omfugning af mørtelfuger.



Afskalninger / forvitringer

Afskalninger i fuger skyldes frost pga. ”svag” mørtel evt. i 
kombination med manglende afdækning under udførelsen.
Udbedring: Udfræsning og omfugning af mørtelfuger.



Afskalninger / forvitringer

Frostskader i mursten og fuger skyldes udfældninger 
(fortætning) pga. ukarbonatiseret hydratiseringsprodukter, der 
holder på fugten.

Udbedring: Udfræsning af mørtelfuger, ”henstand” inden 
fugning og evt. imprægnering.



Forvitringer/tynde afskalninger

Frostskader i fuger skyldes udfældning/udludning af 
ukarbonatiseret hydratiseringsprodukter i mørtlens luftporrer 
pga. højt fugtindhold.

Udbedring: Udfræsning og omfugning afmørtelfuger.



Forvitringer/tynde afskalninger

Frostskader i fuger skyldes udfældning/udludning af 
ukarbonatiseret hydratiseringsprodukter i mørtlens luftporrer 
pga. højt fugtindhold.

Udbedring: Udfræsning og omfugning afmørtelfuger.



Forvitringer/tynde afskalninger

Frostskader i fuger skyldes udfældning/udludning af 
ukarbonatiseret hydratiseringsprodukter i mørtlens luftporrer 
pga. højt fugtindhold.

Udbedring: Udfræsning og omfugning af mørtelfuger.



Tyndslibsanalyse

Udfældning/udludning af ukarbonatiseret
hydratiseringsprodukter i mørtlens luftporrer kan påvises via 
tyndslibsanalyse.



Afskalninger/forvitringer skyldes i reglen udludning/udfældning 
af ukarbonatiseret hydratiseringsprodukter:

• Kalk

• Kalkhydrat (gips fra mørtlens cementdel)

• Cementgel

• (Ettringit og thaumasit - viser, at mørtlen har indeholdt 
cement, men at denne er nedbrudt af sulfatangreb. 
Kendskabet til thaumasitdannelse, hvor cementen nedbrydes 
af sulfatangreb er sparsom, men er en kritisk proces, da 
cement er det primære styrke givende bindemiddel i mørtel). 



Afskalninger/forvitringer sker typisk i 1-4 á 5 mm dybde.

Kosmetik eller skade, der skal udbedres?



Murværk generelt

• Mur med fyldte fuger
• Komprimer/tryk fugerne korrekt
• Afdækning nødvendig
• Afsyr på korrekt vis

Ved korrekt udførelse og korrekt afdækning undgås mange skader


