VEJLEDNING

DANBLOK

Produkt
IBF Danblokke er en spændende
støtte/støjmursblok, der tillader høje
muropbygninger.
Danblokken har en stor affasning som er med
til at give den færdige mur en smuk og tidløs
finish. IBF Danblokke leveres i to varianter enten med glat facade eller som Eksklusiv
med en knækket brudflade.

Anvendelse
Udformningen gør, at den enkelte blok
fastlåses, således at den ikke presses ud af
jordtrykket.
Blokkene er velegnet til såvel lukkede
som åbne mure og har et svagt smig som gør
at de er meget anvendelige til kurver. For
lukkede mure skal radius min. være 9 m, for
at der ikke opstår åbninger i forkanten mellem
de enkelte blokke, ved udadgående kurver.

Kvalitet
IBF Danblokke er fremstillet i samme kvalitet
som vore øvrige produkter. Produkterne
kontrolleres løbende på eget laboratorium.
Deklarationsblad med øvrige tekniske
oplysninger kan rekvireres.

Bemærkninger
Ved opbygning af mure med kurver, skal man være opmærksom på, at den lodrette fugeflugt
forskydes og radius ved øverste skifte er mindre end ved bundskiftet ved udadgående kurver.
Mindste nederste radius findes af følgende diagram.
Ved åben mur bliver åbningerne mindre foroven end forneden ved udadgående kurver
og større ved indadgående kurver. 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 fliser fra flere paller for at opnå
betonens naturlige farvespil. Dette skal man især være opmærksom på ved anvendelse af flere
produkter/formater sammen.

Opsætning
Opsætning af IBF Danblokke skal udføres på et stabilt underlag som består af komprimeret
stabilt grus til frostfri dybde og bæredygtig bund. Ca. 3 - 5 cm under færdig terræn opbygge
set vandret stabilt fundament af beton ca. 20 x 50 cm (30 x 60 cm. ved 20o). Efterfølgende
sættes blokkene i den jordfugtige beton og 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.

Diagrammet angiver, hvor højt IBF Danblokke kan opbygges ved forskellige hældninger.
Beregningerne forudsætter, at jordoverfladen er vandret og at bagfylden drænes. Diagrammet
er beregnet udfra en karakteristisk friktionsvinkel på 32o og en rumvægt på 18 kN/m3 for
bagfylden, samt 40o og 19 kN/m3 for grus under og foran fundamentet. Hvor der er regnet
med overfladelast, er denne sat til 5 kN/m2. Dette svarer til trafik med køretøjer under 3500kg,
der min. er 1 m væk fra muren. Der er ikke medregnet bremsekræfter vinkelret på muren.

Hjørner
Opbygning af hjørner kan udføres med specielle hjørneblokke, samt anvendelse af
tilpasningssten ved mure over 5 skifter for at opretholde halvforbandt
mellem skiftene. Tilpasningsblokkene, som er 22,5 cm brede, indbygges
som naboblokke til hjørnerne som vist på skitsen. Hjørneblokkene består af en højre og venstre
halvdel som fastholdes med en stålbøjle i toppen af blokkene. Hjørneblokkene kan kun
anvendes ved 17,6 cm indrykning pr. m (ca. 10o).
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opsætningsrækkefølgen. Ved udvendige hjørner opsættes blokkene i rækkefølgen
1, 2, 3, 4, 5 og ved indvendige hjørner i modsat rækkefølge 5, 4, 3, 2, 1. Sekvensen gentages
til den ønskede murhøjde er opnået. Ved murhøjder over 10 skifter (som kræver særlige
foranstaltninger for at være stabile) skal der, fra og med 11. skifte, påregnes skæring for at
opretholde halvforbandt.

