
Mørteltype MX1 MX2 til MX3.1 MX3.2 MX4 MX5 Minutsug  
klasse

Fuge 
finish

Våd K 100/750 K 100/750 

Klasser: 
Middel, høj 

og  
meget høj 

(fra 2,0 kg/
m²  

og opad)

Ru finish

Tør

KKh 20/80/475 KKh 20/80/475 KKh 20/80/475 KKh 20/80/475 
Klasser: 

Lav, middel, 
høj og  

meget høj 
(fra 1,0 til  

4,0kg/m² )

Ru finishKKh 35/65/500 KKh 35/65/500 

Kh 100/400 Kh 100/400 Kh 100/400 Kh 100/400

Mørtelvalg ud fra murstens minutsugning

Det anbefales at mørteltype og stenenes sugeevne passer til hinanden. Stenenes sugeevne
karakteriseres primært ud fra egenskaben minutsugning.
Leverandørerne deklarerer murstenenes minutsug med en middelværdi i kg/m2 , og en tolerance 
på højst ±1,0 kg/m2 . Tolerancen er et udtryk for, hvor meget minutsuget kan variere
fra leverance til leverancen. For mursten med en stor tolerance kan man således kontakte
teglværket og få oplyst det aktuelle minutsug for en leverance.

”Lavt minutsug” er middel minutsug lavere end 1,5 kg/m²
”Højt minutsug” er middel minutsug højere end 3,0 kg/m²

Hvis minutsugningen ligger omkring grænserne for lav og høj sugning, bør man inden valg af
mørtel kontrollere den aktuelle værdi ved teglværket. For eksempel hvis minutsugningen er
deklareret til 2,8 kg/m²
 kan den reelle minutsugning med de givne tolerancer gå op til
3,3 kg/m² (højt minutsug).

Mursten med minutsug på 1,5 til 3,0 kg/m²  vil kunne anvendes med de fleste mørtler uden
problemer.

Sten med lavt minutsug bør ikke kombineres med KC-mørtler baseret på en kalktilpasset
vådmørtel. I tvivlstilfælde anbefales det at foretage en prøveopmuring og at undgå de mest
vandholdige mørtler (kalktilpasset vådmørtel kan fås med vandindhold ned til 14%).
Man bør samtidig være særlig opmærksom på årstid og vejrlig, da koldt vejr betyder
langsommere styrkeudvikling og udtørring. I sommermånederne bør man især have fokus på 
risiko for stor nedbørsmængde og udsat murværk (dæk af!). Det gælder især om at undgå
utilsigtet opfugtning i de første 2 til 14 dage efter opmuring, længst tid i koldt vejr.

Sten med høj minutsugning bør ikke kombineres med tørmørtler med cement som det eneste
eller det dominerende bindemiddel, medmindre mørtlen er særligt fremstillet til at passe til
sådanne sten eller har passende højt vandindhold. I tvivlstilfælde anbefales det at foretage en
prøveopmuring. Kombineres mursten med meget højt eller højt minutsug med sådanne
mørtler, bør man være særlig opmærksom på årstid og vejrlig, da varmt og tørt samt blæsende
vejr kan fremskynde en for tidlig udtørring. Hav fokus på murværk, som er udsat for udtørring,
og dæk af. Solindfaldet er kraftigst på syd- og vestvendte facader. Om nødvendigt tilføres
murværket ekstra vand med vandforstøver. 


