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E -TUNABLOCKET

God kvalitet ska alltid
sättas i främsta rummet
Att bygga nytt ställer höga krav på det material du väljer att
använda. Å ena sidan ska det förmedla rätt känsla när det
kommer till utseende, yta, färg och form. Å andra sidan ska det
vara ett material speciellt framtaget att tåla decennier av yttre
påfrestningar från väder, vind och bitande nordisk kyla.

E-tunablocket är en gammal trotjänare i Hedafamiljen
och en väl beprövad fasad. E-tunablockets utformning
ger dig många alternativ att få exakt den karaktär som
du önskar. Valmöjligheterna mellan knäckt eller slät yta
och fyra färgval gör att blocket skänker både tyngd och

karaktär åt fasaden. Blocket är ett tacksam mursten för
många ändamål och har genom åren gett liv åt allt ifrån
bostadshus till stallbyggnader. Mura hela fasaden eller
kombinera med en vacker träpanel – med en stark och
vacker mursten är möjligheterna obegränsade.

Tips!
E-tunablocket finns i
en rad olika utföranden.
Välj mellan knäckt eller
slät yta och fyra
färgval.
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E-tunablocket är ett underhållsfritt byggmaterial
skapat för att tåla vårt nyckfulla klimat.

Tips!
Variera släta
och huggna
block.
E-tunablockets utformning ger dig rikligt med alternativ att skapa livfulla
fasader med sinnrika detaljer kring fönster och dörrar.

Materialet är ett tacksamt byggelement för allt ifrån
bostadshus till stallbyggnader. Använd E-tunablocket
till att mura hela fasaden eller bara en sockel.
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PRODUKTSPECIFIKATION E-tunablocket
E-tunablocket är ett hålblock vars produktionstradition sträcker sig många decennier tillbaka. Produkten är ett underhållsfritt byggelement
känt för sin hållbarhet. Du kan mura såväl socklar som fasader och avskiljande innerväggar – alltid med ett lika tillfredställande resultat.

Upptäck vårt övriga sortiment

MATERIALÅTGÅNG OCH VIKTER VID MURNING
E-TUNABLOCKET

Dimensioner

Färg

Vikt/st

Antal block/m2

Antal block/pall

Bruksåtgång/m2

KNÄCKT YTA

100x390x138

Grå 66
Grafit 80
Röd H
Brun H10

10 kg

17

96

45 kg

Hörnblock
100x300x138

Grå 66
Grafit 80
Röd H
Brun H10

8 kg

-

128

-

200x390x138

Grå 66
Grafit 80
Röd H
Brun H10

16 kg

17

72

65 kg

Hörnblock
200x390x138

Grå 66
Grafit 80
Röd H
Brun H10

23 kg

-

50

-

100x390x138

Grå 66
Grafit 80
Röd H
Brun H10

10 kg

17

66

45 kg

150x390x138

Grå 66
Grafit 80
Röd H
Brun H10

13 kg

17

42

55 kg

190x390x138

Grå 66
Grafit 80
Röd H
Brun H10

16 kg

17

72

65 kg

SLÄT YTA

Väggtjocklek

Brandteknisk klass / Avskiljande väggar

Värmemotstånd Rp för helt murverk

100 mm

El 120

0,33

150 mm

El 180

0,37

190 mm

El 180

0,41

TE KN I S K I N FORMATION

M U RN I NG SAN VI S N I NGAR

•	E-tunablocket är ett hålblock tillverkat av
sand, cement, vatten, vattenavvisande
tillsatsmedel och färgpigment
• Tryckhållfasthet: 5 Mpa
• Fuktbetingande rörelser: (SS 22 72 31) 0,4 %
• Vattensugning: (SS 22 72 31) 0,9-1,1 kg/m
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• Blocken är frostresistenta
• Värmekonduktivitet: λ p = 0,60 W/m C
• Mönsterskydd: nr 34865

Murning. Blocken ska muras med tvåhands
fattning. Murverket utförs med förband. Skiftgång
150 mm vilket ger liggfog på 12 mm. Ventilationsoch dräneringsöppningar i murverk ska finnas.
Luftspalt bakom murverk ska hållas ren från
bruksspill.
Murbruk. Rekommenderad murbrukskvalitet:
B. E-tunablocket innehåller vattenavstötande
medel och är därmed mindre sugande än andra
betongprodukter, varför bruket bör anpassas för
dessa block. Använd styv konsistens på bruket, vilket minskar risken för nedsmutsning av murarbetet
och underlättar rengöring av den murade ytan.

Dilationsfogar ska finnas på ett avstånd av ca 6 m.
Fogmassa väljs beroende av miljö.

Glidskikt bör finnas mellan murblock och betongsockel. Glidskikt bör även finnas mellan murblock
och övergång till material med andra egenskaper.

E-TUNABLOCKET

Heda Kombimur Plus

Med muren ÖverSten öppnar sig nya spännande
möjligheter, såväl praktiska som estetiska.
ÖverSten kompletterar vår storsäljare Keystone
Compac på ett smart sätt. Principen är enkel.
Keystone Compac använder du som stödmur,
den dubbelsidiga ÖverSten som fristående.

ÖverSten Cut är ett vackert komplement när du
vill kröna din Keystone Compac Cut-stödmur med
en fristående mur ovan jord. Naturligtvis kan du få
denna sten samma färger som din Keystone-mur.
Du kan även använda ÖverSten Cut till att enbart
bygga en fristående mur för sig.

Heda Kombimur Plus är en perfekt matchning till
vår vanliga Kombimur när du vill bygga en stödmur
som bas till din fristående mur. Den är både
lättmonterad och flexibel vilket skapar oändliga
möjligheter när du vill vara kreativ i trädgården.
Kvalitet och struktur är precis densamma som i
Heda Kombimur.

Keystone Compac

Keystone Country Manor

Keystone Garden Wall

Hittills har det sålts ca 50 miljoner m2 Keystone
mur världen över, vilket gör denna sinnrika
konstruktion till marknadens mest sålda mursystem. Keystone Compac är familjens populäraste
storsäljare och ger, tack vare sin lättmonterade
konstruktion med glasfiberstavar, stora möjligheter
att anlägga stödmurar som håller i längden.

Med Keysstone Country Manors rustika och
väderbitna utseende kan du skänka din trädgård
en touch av brittisk slottsmiljö som rimmar ypperligt med en vackert anlagd gräsmatta och planteringar. Muren har, liksom sina systermurar, försetts
med en smart låskonstruktion med glasfiberstavar
som gör muren smidig och flexibel att montera.

Keystone Garden Wall är speciellt framtagen att
passa till den lite lägre stödmuren. Dess knäckta
yta för osökt tankarna till granit och ramar in din
trädgårds olika sektioner på ett behagfullt sätt.
Den smarta låskonstruktionen med glasfiberstavar
gör dessutom att muren monteras helt utan murbruk, vilket minimerar riskerna för sprickor som
annars kan uppkomma med åren.

Heda Kombimur

Trappor

Utegolv

Heda Kombimur är en fristående och underhållsfri
mur, känd för sina rika variationer som oavsett
betrakningsvinkel alltid visar sig från sin bästa sida.
Dess robusta utseende påminner om granit och
framkallar känslan av en gammal hederlig trädgårdsmur. Kombimuren är flexibel i sin konstruktion, där varje block är försett med not och fjäder
som gör muren extra lättmonterad.

En trappa gör så mycket mer än förenar din
trädgårds olika etager. Den skänker en inbjudande
karaktär åt din tomt och skapar intressanta avbrott
och variationer i din mur. I vårt Keystonesortiment
finns en rad variationer av trappstegsblock som
matchar din mur fullt ut. Självklart är trappstegen
lika hållbara och underhållsfria som resten av
muren.

Komplettera trädgårdens fylliga gräsmatta och
prunkande rabatter med ett vackert utegolv.
De slitstarka plattorna är helt underhållsfria och
tacksamma att använda när du vill skapa finurliga
stigar genom trädgården, en stilfull garageuppfart
eller en rofylld uteplats. Våra utegolv finns i en rad
olika stilar och färger som du kan kombinera efter
tycke och smak.

Klamring av E-tunablockets murverk utförs
enligt byggnadsbeskrivningen. Minst 4 kramlor m2.
Dimensionerande temperaturrörelse 0,5 mm/m.

MATERIALÅTGÅNG OCH VIKTER VID MURNING
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Heda ÖverSten Cut

Armering. Mellan första och andra skift bör
armering inläggas. Armera även under och över
öppningar i murverk. Vid dilationsfogar ska a rmering
alltid brytas. I övrigt armeras vart 3-4 skift eller
enligt konstruktörens anvisningar.

PRODUKTSPECIFIKATION E-tuna Slät
E-TUNA SLÄT

Heda ÖverSten

Dimensioner

Färg

Vikt/st

Antal block/m2

Antal block/pall

Bruksåtgång/m2

95x250x63

Grå
Grafit

3 kg

54

180

45 kg
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