
Sterkari lausnir

LEMGA frauðsteypa

Steinarnir eru framleiddir úr hita- og þrýstihertri steypu

Þeir uppfylla íslenskar reglugerðir

Basískir og innihalda ekki lífræn efni

Myglusveppir þrífast ekki í þeim

Þeir eru gegnheilir og því hægt að nota 

hefbundna múrtappa og skrúfur í veggina.

Heilbrigt líf og gott andrúmsloft innbyggt frá upphafi



Mynd 2: Þéttilag úr sandbornum þakpappa
til að koma í veg fyrir  rakauppstreymi.

Mynd 1: Með því að nota eftirtalin verkfæri í tengslum við
frauðsteypu-byggingakerfið má auka afköst, bæta fagleg 
vinnubrögð og auðvelda vinnuna.

Mynd 4: Frauðsteypumúrsteinar; múrlag 
sett á milli þéttilagsins og  fyrstu hleðslusteinaraðarinnar.

Mynd 3: Þéttlag úr teygjanlegum þéttimúr til 
að koma í veg fyrir rakauppstreymi.

Með því að nota eftirtalin verkfæri í tengslum við 
frauðsteypu-byggingakerfið má auka afköst, bæta 
fagleg vinnubrögð og auðvelda vinnuna.

Hræripinni eða hrærivél til að laga þunn-
múrsblöndu.

Múrskeiðar af ólíkum breiddum til að setja 
þunn múrs blöndu á misþykka frauðsteypu-
hleðsluveggi.

Gúmmíhamar til að stilla hleðslusteinana af. 

Hallamál til að stilla hleðslusteinana af .

Widia-handsög, rafmagnssög eða bandsög til að
sníða til hleðslusteinana.

Múrbretti og hefill til að slétta úr mögulegum 
ójöfnum á yfirborði hleðslusteina og veggja.

Vinkill til að tryggja hornrétta sögun.

Vinnsla

Hleðslusteinar úr frauðsteypu

Áður en út- og innveggir bygginga eru reistir eru 
þeir varðir fyrir rakauppstreymi skv. DIN 18195 [93] 
með láréttu þéttilagi á milli botnplötunnar og fyrstu 
hleðslusteinaraðarinnar með því að þéttilagið, sem er 
úr sandbornum þakpappa, er lagt í múrinn (mynd 2). 

Annar valkostur er að mynda þéttilagið með 
teygjanlegum þéttimúr. Fyrst er myndaður grunnur 
með því að bera með bursta tvö lög af vökvakenndri 
múrblöndu á undirlagið og er seinna lagið borið á 
áður en það fyrra er fullþornað (mynd 3).

Þéttilagið skal ná 10 sm út fyrir báðar hliðar hleðslu-
veggsins. Ofan á þéttilagið er sett múrlag úr 
múrefnaflokki III (mynd 4) sem gerir það kleift að 
stilla fyrstu hleðslusteinaröðina nákvæmlega af 
bæði lárétt og lóðrétt og tryggir þannig að veggurinn 
verði beinn. 
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Mynd 6: Frauðsteypumúrsteinar; slétt úr 
ójöfnum með múrbretti.

Mynd 8: Frauðsteypumúrsteinar; tog- og þrýstiheld 
binding veggja með málmfestingum.

Mynd 7: Frauðsteypumúrsteinar; múrblanda 
borin á með múrskeið.

Mynd 5: Frauðsteypumúrsteinar; stillt af 
með hallamáli og gúmmíhamri.

Ofan á múrlagið er lagður einn múrsteinn á hverju 
horni byggingarinnar og hann stilltur nákvæmlega 
af með viðeigandi mælitæki. Næsti steinn er svo 
lagður með höndum og stilltur af með gúmmíhamri   
(mynd. 5). Nota skal snúru og hallamál til að tryggja 
að fyrsta hleðslusteinaröðin sé nákvæmlega lárétt og 
lóðrétt því hér ákvarðast hvort veggurinn verði beinn. 
Sé vandað til verka þegar fyrsta hleðslusteinaröðin 
er hlaðin tryggir það að næstu aðrir séu einnig 
réttar. Ef þörf er á er unnt að fjarlægja ójöfnur á 
láréttu yfirborði steinanna með múrbretti eða hefli  
(mynd 6).

Næstu hleðslusteinaraðir eru látnar skarast 
og bundnar saman með múrblöndu (þurrmúr 
MGIII). Skörunin nemur vanalega 0,4 x h, skv. DIN 
1053, en þegar um er að ræða viðurkennda stóra 
hleðslusteina getur skörunin einnig verið 0,2 x h. 
Þegar búið er að sópa burt ryki og lausum hlutum 
er þurrmúrblandan borin samfellt á lárétta flötinn 
með múrskeið sem hæfir þykkt steinanna (mynd 7). 
Hleðslusteinninn er settur niður eins nákvæmlega 
og unnt er og stilltur af og festur með gúmmíhamri.  
Múrblanda sem pressast út úr fúgunum er ekki 

Vinnsla

Hleðslusteinar úr frauðsteypu

strokin slétt heldur fjarlægð með múrskeið.  
Að öðrum kosti myndi umframúrinn spilla viðloðun 
þegar veggurinn verður pússaður síðar. 

Á vegghornum eru veggirnir hlaðnir þannig að 
hleðslusteinarnir eru látnir skarast sitt á hvað 
(„fingrast“). Allar aðrar veggtengingar, s.s. tengingar 
inn og útveggja sem mynda tog- og þrýstiheldar 
stífingar, eru gerðar þannig að annar veggurinn er 
látinn ná slétt upp að hinum og þeir síðan bundnir 
saman með málmfestingum (mynd 8). Þetta er gert 
með því að leggja bindijárn í múrblöndu á láréttri 
fúgu burðarveggjarins sem á að stífa. Fjöldi bindijárna 
ræðst af álaginu á burðarvegginn og burðargetu 
járnanna. Stífingarveggirnir eru ekki settir upp fyrr en 
burðarveggirnir eru tilbúnir. Við tengingu veggjanna 
eru bindijárnin lögð í múrblöndu á láréttar fúgur 
stífingarveggjarins. Lóðrétta fúgan á milli veggjanna 
er fyllt með múr. Járn fyrir loftbil á milli tvöfaldra 
veggja verða að liggja lárétt eins og bindijárnin.  
Ef láréttu fúgurnar í innri burðarvegg og ytri 
hlífðarvegg eru ekki í sömu hæð eru notuð sérstök járn. 
Festihæð þeirra ræðst af fúgu ytri hlífðarveggjarins 
og eru þau fest með töppum í burðarvegginn.



Mynd 13: Vinnsla; fræst fyrir rafmagnsköplum
með rafmagnsfræsara.

Mynd 11: Vinnsla; sagað með hringsög fyrir rofum og rafdósum.

Mynd 9: Vinnsla; hleðslusteinar sniðnir til með handsög.

Mynd 12: Vinnsla; skorin rauf fyrir rafmagnskapla.

Mynd 10: Vinnsla; hleðslusteinar sniðnir til með bandsög.

Ávallt skal nota viðeigandi verkfæri, s.s. fræsara, 
sagir og borvélar. Smærri göt í viðurkenndum 
frauðsteypuplötum (lofta- eða þakplötum), sem eru 
allt að 150 mm í þvermál og í allt að 150 mm fjarlægð 
frá plötubrúninni, eru gerð fyrirfram í verksmiðjunni 
eða við uppsetningu. Op sem liggja þvert á stefnu 
lofta- eða þakplatna eru styrkt með beygðu flatstáli 
eða prófílstáli. Aðliggjandi plötur eru styrktar 
sérstaklega. Op sem eru breiðari en nemur einni 

lofta- eða þakplötu fá H-laga stálstyrkingu sem er 
jafnlöng og ein plata. Í þessu tilviki færist burðurinn 
beint yfir á uppistöðuna, t.d. vegg, án þess að auka 
álag á aðliggjandi plötur. Raufar og göt fyrir lagnir 
Sagað er með hringsög fyrir innfelldum rofum og 
rafdósum. Raufar fyrir kapla eru fræstar með nagara 
(mynd 12) eða rafmagnsfræsara (mynd 13).



Mynd 14: Keramikflísar; ryki og lausum hlutum er sópað 
burt áður en vinnan hefst.

Mynd 15: Keramikflísar; flísar settar á frauðsteypumúrveggi 
með  þunnmúr

Einfalt og hagkvæmt er að klæða veggi úr frauð-
steypuhleðslusteinum innandyra með keramikflísum. 
Í flestum tilvikum er ómúrað yfirborðið nógu slétt til 
að unnt sé að nota þunnmúr. Áður en hafist er handa 
við verkið er nauðsynlegt að sópa vandlega burt 
ryki, óhreinindum og lausum hlutum af yfirborði 
veggjanna (mynd 14). Ef yfirborðið er óslétt er unnt 
að slípa það niður með múrbretti eða jafna með múr. 
Ekki má þó nota múrefni sem innihalda gifs. Flísarnar 
eru festar með hefðbundnum múrefnum skv. DIN 
18156 [97] eða með flísalími (mynd 15). Við val á 
límefni skal taka mið af leiðbeiningum framleiðenda 
því sum efni krefjast þess að undirlagið sé bleytt 
eða grunnað. Venjuleg flísalím með sterka viðloðun 
innihalda íblöndunarefni úr gervitrjákvoðu sem 
mynda næga rakavörn til að ekki sé þörf á að bleyta 
eða grunna sérstaklega til að nægur raki haldist fyrir 
hörðnun.
Vanalega er ekki notaður þykkmúr nema þegar þarf 
að slétta undirlagið. Þá eru óhreindindi fyrst sópuð 
af yfirborðinu og múrinn síðan sprautaður á. Þegar 
múrinn hefur þornað í a.m.k. 24 klst. má líma flísarnar 
á með múr. Við lögn og staðsetningu þenslufúga er 
farið að eins og þegar notaður er þunnmúr.

Þegar um er að ræða veggfleti sem mikið mæðir 
á vegna vatnsálags og þrifa, s.s. í sturtu- og 
þvottarýmum og í rökum iðnaðarrýmum, skal 

Keramikflísar innandyra

gera ráð fyrir þéttingu til að hlífa veggjunum fyrir 
rakaskemmdum. Eftirtalin þéttiefni standa til boða:

Fjölliðuþéttiefni
Blöndur úr fjölliðuþéttiefnum og lífrænum blönd-
unarefnum, með eða án steinfylliefna.

Blöndur úr gerviefnum, sementi og múr 
Blöndur úr bindiefnum sem harðna þegar þau 
komast í snertingu við vatn og loft, blöndur úr 
lífrænum íblöndunarefnum sem og fjölliðuþéttiefni í 
duft- eða vökvaformi, s.s. teygjanlegur þéttimúr. 

Pólýmer
Blöndur úr pólýmer með íblöndunarefnum, með eða 
án steinfylliefna.

Við val á þéttiefnum, flísalími, fúgufylliefnum 
og þéttiborðum er ráðlegt að nota þau efni sem 
framleiðandinn mælir með. Flísar eru lagðar þannig 
að þær verði ekki fyrir krafta álagi frá öðrum hlutum 
byggingarinnar, s.s. veggjum, gólfum og loftum. 
Á slíkum stöðum er nauðsynlegt að hafa fúgur 
sem ná allt niður til undirlagsins og er lokað með 
teygjanlegum fylliefnum. Einnig skal rjúfa flísalagða 
fleti sem eru stærri en 4 m með þenslufúgum. Nægur 
tími þarf að líða frá því að flísarnar eru lagðar til að 
tryggja að flísa múrinn þorni og harðni vel.



Staðlaður gerviefnatappi Gerviefnarammatappi

Tappar Tappar

Formbinding

og rúmmáls

Núningsbinding
vegna þenslu

Efnisbinding
með aðlögun

Stýrð binding

Binding með
magnstýrðri
inndælingu

Val á töppum fer eftir efninu sem þeir eru festir 
í, festingaraðferðinni sem og eðli og styrk álags 
sem ræður mestu um stærð tappans. Eftir því sem 
þvermál og dýpt tappans eykst getur hann tekið við 
meiri þyngd. Yfirfærsla kraftanna á holrýmið sem 
tappinn er settur í fylgir eftirtöldum lögmálum sem 
lýsa því hvernig þyngdarálag á ytri festibúnað.

- Núningsbinding vegna þenslu
- Formbinding vegna flatarmáls og rúmmáls
- Efnisbinding vegna yfirborðsaðlögunar inndæliefna 

Í ákveðnum tilvikum getur sambland úr þenslu- 
og formfestingu eða úr form- og efnisfestingu 
virkað. Þegar tappar eru settir í frauðsteypusteina 
eru notaðir eftirtaldir gerviefna-, inndælingar- og 
málmtappar:

Mynd 16: Burður tappa fyrir frauðsteypusteina



Tappi til að festa varmaeinangrun

Skotkerfi án fláa 

Málmtappi til að reka inn

Skotkerfi með fláa 

Fláatappi

Tappar Tappar

Flestar framangreindar tappategundir eru fáan-
legar ýmist viðurkenndar eða óviðurkenndar af 
byggingaryfirvöldum. Fláatappar og skotkerfi með 
fláa eru alltaf viðurkennd, en skotkerfi án fláa eru 
án viðurkenningar. Nota má viðurkennda tappa 
til að festa burðarhluti. Þegar um það er að ræða 
er burðargetan tilgreind í viðurkenningunni. Aðrir 
tappar sem ekki þarfnast viðurkenningar eru 
notaðir fyrir minni háttar framkvæmdir samkvæmt 
leiðbeiningum framleiðenda. 

Gæta ber að því að hafa lágmarksbil á milli tappa 
og einnig nálægt hornum og brúnum undirlagsins 
skv. viðurkenningarskilmálum. Þegar um er að ræða 
óviðurkennda tappa skal farið eftir leiðbeiningum 
framleiðenda.



Neðri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Hliðartenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Hliðartenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Boltar

Fyrir þungar og hreyfanlegar byrðar er unnt að nota 
festingar sem ná í gegnum vegginn (mynd 17). Byrjað 
er á því að bora í gegnum vegginn og skal þvermál 
borgatsins samsvara þvermáli boltans. Á hinum 
enda borgatsins er síðan mynduð dæld sem getur 
tekið við akkerisplötu sem er í laginu eins og skinna 
eða flatjárn. Næst er skrúfbolta stungið í gegnum 
frauðsteypuna og hann festur hinum megin með 
akkerisplötu og ró. Að lokum er dældin á hinum 
endanum fyllt með einangrunarmúr.

Steypustyrking trébindingsverks

Frauðsteypusteinar eru hentugir til að fylla í 
trébindingsverk, enda er álíka auðvelt að vinna hana
þá eins og tré.  Auðvelt er að sníða hleðslusteinana 
að óreglulegum grindarhólfum sem vegna burðar-
þols eða hönnunar víkja frá rétthyrndum formum. 
Einnig er auðvelt að laga rifur og sig vegna álags.  
Að vísu hefur þykkt trébindingsverksins í för með 
sér að hleðslufylling nægir ekki til að fullnægja 
nútímakröfum um hitaeinangrun. Því er það einföld 
lausn að þykkja grindarhólfin inn á við og leiða 
kringum bindingsverkið að innanverðu. Þetta er 
gert þannig að fyrst er komið fyrir steypuskel á milli 
viðanna og síðan er sett önnur skel að innanverðu 
framan við útvegginn allan. Til að bæta hitaeinangrun 
er einnig unnt að nota önnur einangrunarefni í 
stað frauðsteypuskeljarinnar. Taka ber tillit til þess 
að rakavarnargildi viðbótareinangrunarinnar að 
innanverðu, sem samanstendur af hitaeinangrunar-
lagi sem þekur trébindingsverkið og múr- eða 
gifsplötulagi, verður að vera stærra en 0,5 og minna 
en 2 m. Allt eftir niðurstöðum rakatæknilegrar 

rannsóknar á uppbyggingu grindarinnar og öðrum 
forsendum hverju sinni getur reynst nauðsynlegt að 
gera ráð fyrir rakavarnarlagi að innanverðu. 

Forðast skal loftholrými á milli ytri skeljarinnar og 
innra einangrunarlagsins. 

Fúgan á milli viðarins og frauðsteypusteinanna er fyllt 
með 10-12 mm þykkum varmaeinangrunarmúr til að 
jafna frávik og skekkjur. Varmaeinangrunarmúrinn 
hleypir út raka gegnum fúguna. Viðurinn og 
frauðsteypusteinarnir eru bundnir saman með 
þríhyrningslista sem er festur við viðinn með 
ryðfríum nöglum. Listarnir bæta vindheldni og halda
múrsteinunum föstum. Nauðsynlegt er að hafa 
nót og er hún söguð úr frauðsteypusteininum með 
handsög.  

Til að regnvatn geti runnið greiðlega af ytra byrðinu 
er múrsteinaveggurinn hafður innan við ytri brún 
viðarins sem nemur þykkt ytri múrhúðarinnar. Ef 
ekki er unnt að hafa múrhúðina í plani við ytri brún 
bindingsverksins og það skagar út fyrir múrhúðina er 
hafður. 

Ef ekki er unnt að hafa múrhúðina í plani við ytri brún 
bindingsverksins og það skagar út fyrir múrhúðina 
er hafður flái á múrnum. Lágmarksþykkt múrhúðar 
með rakaupptökugildi Ww milli 0,3 og 2,0 kg í 
bindingsgrindinni er 15 mm. Ekki má nota ytri múr 
sem er meira vatnsfráhrindandi því það myndi hefta 
þornun fyrir tilstuðlan hárpípukrafta innan frá og út.

Mynd 17: 
Bolti er festur í 
gegnum LEMGA 
steininn



Mjúkt golfefni

Flotmúr

Hljóðeinangrun

Járnbent
steinsteypuplata

Neðri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Lóðrétt snið

Múrlím

Föst tenging

MúrlímHreyfanlegt lag

Lóðrétt snið

Hreyfanleg tenging

Neðri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Hliðartenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Lárétt snið Lárétt snið

Föst tenging Teygjanleg tenging

Þéttifrauð

Þenslurauf

Steypufylling

Þenslurauf

Burðarveggur Léttur inniveggur Burðarveggur Léttur inniveggurHliðartenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Hliðartenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Burðarveggur Léttur inniveggur

Lárétt snið Lárétt snið

Burðarveggur Léttur inniveggur

Þenslurauf

Þéttifrauð

Tréfleigur

Þenslurauf

Þéttifrauð

Vinkiljárn

Hliðartenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Boltar Útfærslur á tengingum LEMGA veggja



Neðri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Frauðsteypu-veggplata

Veggflísar

Teygjanleg fúga

Gólfflísar

Flotmúr

Hljóðeinangrun

Járnbent steinsteypuplata

Lóðrétt snið
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Múrlím Tréfleygur

Efri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Lóðrétt snið

U-Prófíll

Lóðrétt snið

Föst tenging Hreyfanleg tenging
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(Ábending: Aðeins leyfilegt
þegar um er að ræða óverulega
aflögun lo�aplötu úr járnbentri
steinsteypu fyrir ofan)
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Neðri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum
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Útfærslur á tengingum LEMGA veggja

Hliðartenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Efri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum



Hliðartenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Veggfóður eða málning á
spartlgrunni

Frauðsteypu-veggplata

Innimúr

Polystyrol
40 x40x13mm

(2 Stück je Element )

Þéttifrauð

Lárétt snið

40mm

≥15mm

≥15mm

Ef þvermál lofts er allt að 6m Ef þvermál lofts er frá 6m til 7,50 m

Járnbent
steinsteypupla

Þéttifrauð

Polýstýrel
40x40x13mm

Veggfóður
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á spartlgrunni
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≥15 ≥15

Efri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Efri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Neðri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Neðri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Útfærslur á tengingum LEMGA veggja

Hliðartenging léttra innveggja úr LEMGA steinum

Efri tenging léttra innveggja úr LEMGA steinum



Hringhellu 2
221 Hafnarfirði

Hrísmýri 8
800 Selfossi

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Helguvíkurvegi 3 
250 Garði

Smiðjuvegi
870 Vík

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is


