
VINTERTILTAK 

PLANLEGG OG PROSJEKTER RIKTIG
Når det planlegges mur- og støpearbeider i den kalde 
delen av året, bør vintertiltak planlegges nøye og være 
en del av prosjekteringen. Generelle regler for muring og 
støping i vintersesongen skal følges. 

FORHINDRE FRYSING
Nyoppført murverk må ikke utsettes for frysing da det er 
viktig at murverket oppnår forventede mekaniske egen-
skaper og at den kjemiske reaksjonen ikke skader det 
under herdeprosessen. Dette kan skje dersom murverket 
og dets komponenter utsettes for temperaturer under 5 
°C fordi kulde kan føre til at den kjemiske prosessen helt 
eller delvis stopper opp, noe som påvirker herdeproses-
sen negativt da mørtelen/betongen ikke når sin oppgitte 
styrke.

VARM VANN OG MØRTEL
Sørg for å bruke varmt vann når du forbereder mørtel og 
betong under vinterforhold. Mørtel og betong tilberedt i 
kaldere vær bør helst ha en temperatur på rundt 20 °C. 
Temperaturen på mørtelen/betongen må ikke overstige 
40 °C og vannet som tilsettes må ikke være varmere enn 
80 °C. Ved høyere temperaturer risikerer den kjemiske 
reaksjonen i mørtelen/betongen skade.

VÆR FORSIKTIG MED BRUKSTID
Brukstiden for mørtel og betong kan påvirkes av kulde og 
materialene anbefales brukt innen 60 minutter fra de er 
ferdig blandet. Vær oppmerksom på at det er brukstiden 
spesifisert i produktbladet som gjelder, selv om denne 
skulle være kortere.

IKKE BRUK FROSNE MATERIALER
Muring skal ikke utføres med, eller på, frossent materia-
le, men dette skal varmes opp til minst 5 °C. Materialet 
må ikke tines med salt. Alkoholbaserte tilsetningsstoffer 
anbefales ikke.

VÆR FORSIKTIG MED FROSTBESKYTTELSE
Finjas Frostsikring må ikke tilføres puss eller kalkmørtel.

KASSER SKADET MATERIAL
Herdet og/eller frostskadet materiale skal kasseres og må 
ikke bygges inn.

VÆRBESKYTTELSE UNDER OG ETTER BYGGE 
• Nyoppført murverk skal beskyttes mot regn og fukt/

byggfukt. Dette for å unngå fare for frostskader ved 
temperaturer under 0 °C.

• Beskyttelse med for eksempel presenninger og iso-
lasjonsmatter anbefales. Ved bruk av begge deler skal 
det først legges ut isolasjonsmatter og deretter en eller 
flere presenninger ut fra størrelseskrav. Presenninger 
som brukes skal være tilstrekkelig vannavstøtende og 
forankres forsiktig.

• For større prosjekter kan omfattende værbeskyttelse 
vurderes.

• Beskyttende tildekking, med mulig oppvarming, av 
stillas.

ISOLER MØRTELBEHOLDER
Bruksbøtter/kar/containere isoleres.

Ved fare for frost og temperaturer under 5 °C, må det tas vintertiltak. Vær 
oppmerksom på at tilsetningsstoffer ikke erstatter vanlige vintertiltak.
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Les mer på finja.no om våre produkter tilpasset 
lavere temperaturer; Antifrost, Vinterbetong, isolas-
jonsmatte og Murmørtel Exakt Vinter.


