
Varmende murpeis



Dette trengs:

• Finja Murblokk Fordel 190 mm, alternativt

       standard Murblokk 190 x 190 x 590 mm, 82 stk.

• Finja Overligger 190 x 1195 mm, 2 stk.

• Finja Puss & Murmørtel KC 50/50, 25 kg, 23 sekker

• Finja Fugearmering Bistål Fzv 4M, 56 lm

• Finja Pussnett VF 1000 mm 25M, 15 m

• Finja Nettfeste Universal 120 st

• Grunnmurspapp, 4,3 m

• Mineralull, isolasjon, ca en plate

• Peisinnsats, 593 x 403 x 504 mm

• Ventilgitter, ca 100 x 100 mm, 2 stk.

Verktøy 

Betongblander, bøtte, firkantskje, mureskje, rettholt, murerkost, pussebrett, filsebrett, tommestokk og vater.

Flakkende lys, knitring, og den herlige varmen. Å fyre opp i peisen er en av de beste måtene å skape en hjemmekoselig 

stemning på. Med en murt og pusset murpeis gir du både komfort og glede til ditt hjem. Plasser den i midten av huset for å 

få utnyttet varmen maksimalt og for å skape en vakker romdeler i en åpen planløsning. Med denne inspirerende beskrivelse 

mures en 1960 x 590 mm murpeis. Den kan lett tilpasses i størrelsen etter ønske og behov.

Varmende murpeis

Hva inspirerer deg?  

Lag en vakker gnistfanger foran ovnen.

Støp tynne betongskiver, legg dem som 

fliser og poler dem godt. Plater som ikke 

er større enn 400 x 400 mm trenger ikke 

være forsterket.

Ta gjerne et bilde og send på e-post til 

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

publisert på hjemmesiden.

Tips! Installasjon av peisen krever tillatelse. Det kan også hende du trenger ny skorstein. Hør med kommunen. Installer ovnen i samråd med feier og som anvist av 

produsenten.

2



Forbered underlaget 
Har du en støpt betongplate å bygge videre på, er det bare å 

komme i gang, men hvis du ønsker å bygge på et trebjelkelag bør 

du kontakte en byggingeniør for vurdering. Marker hvor peisen 

skal stå ved å legge til et glidesjikt av grunnmurspapp på gulvet 

av samme form og størrelse som den tiltenkte peisen. Glidesjiktet 

skal ikke stikke frem under blokken.

Mure vegger

Bland Puss & Murmørtel KC 50/50 etter anvisning på pakken. 

Legg det første laget med Murblokk Fordel på glidesjiktet. De 

blokkene som ikke skal brukes i hele sin lengde skjæres til i riktig 

lengde etterpå.

Lag et hull til en luftventil i en av gavlene i det første skift. Kutt to 

snitt i blokken og slå det bort ved hjelp av meisel.

Forsterk det første skiftet av murblokker med to stk. bistål. Legg

bistålet parallelt og bøy dem i hjørnene ved å kutte den ene

tråden i hver bistål og bøye den andre. Plasser bistål i første,

fjerde, sjuende og nest siste skift.

Mur skiftene i forband slik som på skissen. Fugens tykkelse bør 

være ca 10 mm og ingen mørtel skal legges i de vertikale fugene. 

To blokker skal koble langsidene, se skisse ovenfor. 

Husk å alltid fjerne mørtelsøl før det stivner.

Mur det tredje skiftet. Mur fast en overligger mellom veggene på 

de to gjennomgående blokkene i andre skiftet. 

Mur skift fire. Sag til et hull på baksiden for å sørge for lufttilfør-

sel. Sag til to blokker på ca 4 cm høyde om skiftegangshøyden 

ikke stemmer. Mur dem direkte på det tredje skiftet og på overlig-

geren i det tredje skiftet akkurat der peisen skal stå slik at det 

ferdige hullet får rett høyde i forhold til peisen. 

Mur det femte skiftet. I det sjette skiftet mures to blokker som 

forbinder de to langsidene. I det sjuende skiftet mures to blok-

ker oppå disse, plassert slik at pipa får plass. Det syvende skiftet     

inneholder også en overligger over kaminen. 

Mur enda to skift. Sag til et luftehull øverst i den kortsiden som 

ikke har luftehull ved gulvet.

Monter pipa før du murer det siste laget. La alle blokkene ligge 

ned i siste skiftet slik at oversiden blir rett og tett igjen synlige 

hull med mineralull før du pusser. 
Tips! Etter at du har murt det fjerde laget kan du sette 

peisen på plass, det gjør det lettere å tilpasse når du bygger 

videre. Ta hensyn til pusslaget og plassér peisen 10 mm ut. 

Husk å beskytte peisen mot murmørtelet.

Tips! Om murpeisen bygges opp mot en eksisterende 

vegg minsker materialforbruken. Sørg for at veggen passer til 

formålet. 
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Denne skriften 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 

Puss veggen

Veggen må nettes og pusses for å få en holdbar og slett overflate. 

Forvann muren med kalkvann. Bland Puss & Murmørtel KC 50/50 

veldig tynn som grunnpuss å stryk på mørtelblandingen med 

kalkkosten. Fest et pussnett over hele overflaten med Nettfeste 

Universal og spiker. Nettene skal overlappe hverandre med minst 

50 mm.

Bland Puss & Murmørtel KC 50/50 etter anvisning på pakken. 

Puss etter baner av lekt som lodes inn med vater. Bruk lekt som 

gir et 10 mm tykt pusslag. Dra av med vater nedenifra og opp i 

en sagende bevegelse. Fjern lekten når veggen er jevn og fyll med 

puss der de har sittet.

For å få rette kanter i hjørnene pusses de med hjelp av en lekt 

som stikker 10 mm ut fra hjørnet. Lekten spikres eller skrus fast. 

Fest enda en lekt lenger inn på veggen. Puss på samme måte som 

over. Løsne deretter forsiktig på lektene. La pussen tørke nok til 

at du kan sette opp en ny lekt i hjørnet, nå på den pussede siden. 

Sett også en lekt lengre inn i den veggen som ikke har blitt pusset 

ennå, og puss på samme måte som over.

Skrubb muren med et pussebrett i store feiende bevegelser.  

Ønsker du å ha veggen virkelig glatt og jevn kan du fortsette med 

en fuktig filsebrett. Ettervann i noen dager for å forhindre riss. 

Tillat pussen å tørke i 2-3 dager. Hvis du ikke har installert peisen 

under muringen gjør du det nå.

Tips! Få gode råd om muring og pussing i tekstene

Hjelp med muring og Hjelp med pussing som finnes på

Finjas hjemmeside.

Tips! Murpeisen kan mures med glatt overflate eller

helt opp til taket. Peisen på bildene er 10 skift

høy. Velg om veggene skal være moderne

glatte eller grovpussede for et gammel utseende.
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