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Produkt 

IBF Smartblokke er murblokke fremstillet med 

rustik facade, således at muren fremstår med 

et rustikt look. 

Blokkens specielle udforming sikrer en stabil 

mur hvor blokkene låser hinanden og sikres 

mod udskridning - samt en nem og hurtig 

opsætning. 

 

Anvendelse 

IBF Smartblokke kan anvendes til opbygning 

af mindre støttemure, havemure eller 

blomsterkummer 

og højbede. 

Med de særlige hjørne og kurveblokke er det 

nemt at lave kurvede mure og hjørner med et 

højt æstetisk niveau. 

 

Kvalitet 

IBF Smartblokke er fremstillet i samme 

kvalitet som vore øvrige produkter. 

Produkterne 

kontrolleres løbende på eget laboratorium. 

Deklarationsblad med øvrige tekniske 

oplysninger kan rekvireres. 
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Opsætning 
IBF Smartblokke opsættes på et stabilt 

underlag, 

som består af komprimeret stabilt 

grus til frostfri dybde og bæredygtig bund. 

Der opbygges et vandret stabilt fundament 

af beton 20 x 40 cm (30 x 50 cm ved 20o), 

som slutter 3-5 cm under terræn. Blokkene 

presses ned i betonen for at sikre, at de er 

fuldt understøttet. 

Der bør spændes snore ud ved opsætning af 

1. række (skifte). Ved lukket mur sættes de 

følgende rækker (skifter) i 1/2 forbandt og 

ved åben mur sættes blokkene med et 

mellemrum 

på 10 cm. 

 

Ved større højder eller stort jordtryk anbefales 

det, at der foretages en beregning af 

stabiliteten af muren og evt. forankring. Blokkene 

skal altid opsættes på modulmål med 

en fugebredde på 2-5 mm. 

Hjørneblokkene er beregnet til lodrette mure 

op til højst 5 skifter. Ved mure med hældning 

skal blokkene tilpasses ved skæring. 

Udvendige kurver opbygges med kurveblokke. 

Mindste udvendige kurveradius er 2,75 meter. 

Kurveblokkene er kun beregnet for lodrette 

støttemure op til 75 cm svarende til 6 skifter. 
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Opsætning – Hjørne 
Muren påbegyndes ved at sætte 1. hjørneskifte. Derefter sættes  
1. skifte for hele muren og først derefter påbegyndes  

2. skifte ved først at sætte 2. hjørneskifte. 

På samme vis færdiggøres hele 2. skifte inden  

3. skifte påbegyndes.  

3. skifte er en gentagelse af 1. skifte.  

4. skifte er en gentagelse af 2. skifte osv. 

 

Vigtigt 

Murens byggemål skal overholdes af hensyn til at blokkenes produktionstolerancer kan 

optages. Byggemålet er 250 mm pr. blok svarende til 1 m for 4 blokke. Byggemålene for 

hjørnerne afviger herfra og er angivet i ovenstående skitser. 
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Bemærkninger 

 
Som følge af variationer i de anvendte 

råmaterialer 

kan der på betonprodukter forekomme 

farvevariationer og ligeledes 

kalkudfældninger. 

Man bør ved anvendelsen, uanset farvevalg, 

altid blande produkter fra flere paller for at 

opnå betonens naturlige farvespil. 

Kalkudfældninger er en naturlig del af 

hærdningsprocessen 

og forsvinder normalt igen, 

se evt. vejledning på ibf.dk. 

Udover IBF Smartblokke, fører IBF et bredt 

program i støttemursblokke. Brochurer kan 

rekvireres eller ses på ibf.dk. Her findes også 

generel vejledning vedr. støttemure - se 

“Støttemure - dimensionering og opsætning”. 

 


