
Murt oppbevaringsplass for avfallsdunker



Dette trengs:

• Finja Murblokk Fordel 190 mm, 40 stk

• Finja Såleblokk, 15 stk

• Finja Grenseløs murlokk, 16 stk

• Finja Sementmørtel A, 24 sekker

• Finja Tørrbetong B30, 10 sekker

• Finja fugearmering Bi 40 forsinket, 27 m

• Finja Fasadenett, 1000 mm, 1 rulle

• Finja Nettfeste Universal, 100 stk

• Finja Fugesand

• varmforsinket spiker 65 mm, 100 stk

• Subbus

• Eventuelt settesand 

• Lim ESS Tack PRO1

Verktøy  

Betongblander, bøtte, firkantet mureskje, mureskje, sparkelspade, spade, murerkost, vinkelsliper, hammer, rundstokk, tommestokk 

og vater.

Gi søppeldunkene et dekorativt og avskjermet skjulested som beskytter mot både innsyn og vind. Finja beskriver hvordan du 

selv kan mure og pusse en beskyttende vegg som oppbevarer søppeldunkene på en pen og ryddig måte. Veggen pusses, slik 

at den blir vedlikeholdsfri i mange år fremover. I beskrivelsen er det benyttet Finja Murblokk Fordel, en blokk som gir en stabil 

vegg, samtidig som den er ekstra lett både å løfte og montere.

Murt oppbevaringsplass for avfallsdunker

Hva inspirerer deg?

Murlokket er en ekstra værbeskyttelse og 

gir veggen en spesiell innramming. Det 

finnes ulike alternativer til murlokk, i  

stedet for Grenseløs murlokk kan du 

f.eks. feste metallplater. 

Du får ekstra glede av veggen dersom det 

også er plass til kildesortering av f.eks. 

glass og metall.

Ta gjerne et bilde og send på e-post til 

Finja, info@finja.no, for å få arbeidet ditt 

publisert på hjemmesiden.

Tips! Bygg veggen sammen med en eksisterende hagemur for å få et enhetlig utseende i hagen.

2



Denne brosjyren har som mål å inspirere og vise eksempel på hvordan ulike arbeider kan  

utføres. Finja står ikke ansvarlig for konstruksjonsløsninger da omgivelser, underlagets

beskaffenhet og kvalitet spiller en viktig rolle. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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Forbered grunnen 
Fjern et jordlag som måler cirka 1800 mm x 3000 mm og er 500 mm dypt. 

Rull ut fiberduk i gropen for å hindre ugress i å vokse opp. Duken kan med 

fordel legges med overlapp for å dekke bakken. 

Fyll gropen med et lag subbus på 50 mm. Pakk med en vibroplate. Rett av og 

kontroller at den er vannrett med et vater. 

Legg såleblokkene kant i kant med hverandre rett innenfor kantene på det  

avrettede området. Bland Finja Tørrbetong B30 iht. anvisningene på forpak-

ningen. Fyll blokkene med betongen og legg ned 2 stående og parallelle Finja 

Fugearmering i betongen. Overlapp fugearmeringen 300 mm i skjøtene. Støt 

forsiktig i betongen med en rundstokk for å redusere luftboblene. 

Mur veggene  
Bland Finja Sementmørtel A iht. anvisningene på forpakningen. Legg ut 

mørtelen med murskjeen på såleblokkene og mur opp ett sjikt Finja Murblokk 

Fordel. Fugens tykkelse skal være ca. 10 mm, og det legges ikke noe mørtel i 

de vertikale fugene. Det første sjiktet av murblokker skal delvis være nedgravd 

i grunnen og legges oppå den fortsatt våte betongen i såleblokkene. 

Armer det første sjiktet murblokker med fugearmering. Bøy til armeringen slik 

at det passer i sporene i murblokkene og plasser det parallelt, iht. skissen til 

høyre. Det skal også legges armering i det nest siste murblokksjiktet. 

For å få en ekstra stabil konstruksjon, kan blokkene fylles med betong.  

Bland Finja Tørrbetong B30 iht. anvisningene på pakken og fyll hullene med 

betongen. Det går også godt an å fylle opp med sand.

Pusse veggene 
Bland Finja Sementmørtel A iht. anvisningene på forpakningen. Et 1–2 cm 

tykt lag av sementmørtelen slemmes på veggenes inn- og utsider med kalkkos-

ten. Når sementmørtelen har tørket, skal det festes et pussenett på veggenes 

sider iht. skissen til høyre. Bruk Finja Nettfeste Universal og varmgalvanisert 

spiker. 

Slå på et 10 mm tykt sjikt med Finja Sementmørtel A etter at grunningsmør-

telen har ”tørket hvit” i minst ett døgn. Puss veggenes inn- og utside og lag en 

skrånende kant i bunnen, ca. 45°, slik at eventuelt vann renner av og markpla-

tene ikke ligger direkte mot murblokkene. 

Gjør ferdig skjulestedet 
Lim fast Finja Grenseløs murlokk på veggenes overside. Bruk lim ESS Tack 

PRO1. Gjære kronen i hjørnene. Til å kappe blokkene bruker man en vinkelsli-

per med kappeskive for betong. 

Fyll opp gropen med et bærelag, eksempelvis det utgravde underlaget. Avslutt 

det siste stykket med 50 mm subbus eller settesand før plater legges på plass 

med Finja Fugesand i skjøter og fuger.

Tips! Få gode råd om muring og pussing i  

brosjyrene Hjelp med muring og Hjelp med pussing  

som finnes på Finjas hjemmeside.

Finja Murblokk Fordel

Finja Fugseand

Plater

Finja Såleblokk

Finja Fugearmering

Subus/settesand

Bærelager

Subbus

fiberduk


