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Bender Megaloc er frístandandi veggur sem er
fallegur á að líta úr öllum áttum og gleður jafnt
auga þitt sem augu nágranna þinna og þeirra
sem leið eiga hjá. Fallegur og auðveldur í
uppsetningu. Vegna hugvitsamlegrar hönnunar
sem læsir saman einingunum er auðvelt að
hlaða traustan og stöðugan vegg, oftast án
þessa að þurfa að nota steypu. Megaloc er
frístandandi veggur með hrjúfri granítlíkri áferð
á báðum hliðum.

Verkið er svo klárað með Bender Megatäck og
Bender stólpaeiningum og veggurinn er
fullkominn.
Hleðsluleiðbeiningar og ráðleggingar

varðandi mismunandi vegghæðir eru á bls. 2-4.

Þverhöggvinn
Lengd 400 mm x hæð 150 mm

Grátt

ATH! Þær leiðbeiningar sem hér fara á e�ir eiga við þegar
undirstaða er traust, en eru ekki tæmandi og nauðsynlegt
kann að vera að taka sérstakt �llit �l aðstæðna á hverjum
stað. Þessar upplýsingar eru vei�ar án endurgjalds og ekki
ber að líta á þær sem nákvæmar vinnuteikningar en þær
eru eigi að síður mjög gagnlegar við hleðsluna.

Leiðbeinandi listi yfir nauðsynlegt efni

Efni sem hægt er að þjappa Efni sem ekki er hægt að þjappa
1. Fínn sandur 1. Náttúrumöl
2. Grófur sandur 2. Möl
3. Vegmöl 3. Sandur með jafnri kornastærð
4. Blönduð möl 4. Drenmöl
5. Gróf möl (bundið eða óbundið) 5. Jarðvegur
6. Blönduð möl 6. Leir
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HLEÐSLULEIÐBEININGAR.

MEGALOC SEM STOÐVEGGUR.

Þar sem hæðarmunur er lítill má nota
Megaloc sem stoðvegg og síðan áfram
frístandandi vegg. Hér þarf að nota jarðvegsnet.
Leitið upplýsinga hjá Steypustöðinni.
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LEIÐBEININGAR FYRIR ALLT AÐ
FJÖGURRA EININGA HÁAN VEGG.

Grafið u.þ.b. 40 cm djúpan og 60 cm breiðan
skurð fyrir undirstöðurnar. Setjið jarðvegsdúk
í skurðinn. Setjið u.þ.b. 17 cm þykkt lag af 0-
35/40 mm möl í botninn Þjappið með
jarðvegsþjöppu. Jafnið með u.þ.b. 3 cm
sandlagi fyrir undirstöðuhellurnar. Notið
hallamál og réttskeið til að ganga úr skugga
um að undirstöðuhellurnar séu láréttar og
stöðugar.

Byrjið á að líma fyrsta steininn ásamt
stólpaeiningunni á undirstöðuhellurnar. Notið
slípirokk til að skipta nokkrum steinum í
tvennt. Gætið þess að nota hlífðarbúnað, sjá
mynd 4. Efri hlið fyrsta hleðslusteinsins ætti
nú að vera í jarðvegshæð. Fyllið að veggnum
með möl, sandi eða mold, eftir því hvort
gróður eða steinlögn á

Mynd 4.Æskilegt er að nota
hlífðarbúnað eins og gleraugu,
heyrnarhlífar og öndunargrímur þegar
unnið er.

að koma upp að veggnum. Nú eru
undirstöður veggjarins tilbúnar. Haldið áfram
með hleðsluna upp í rétta hæð og límið
hugsanlega sumar einingarnar. Veggurinn
má ekki vera hærri en fjórar hleðslueiningar
upp fyrir jarðvegsyfirborð. Stólpar eiga að
vera a.m.k. einni einingu hærri en veggurinn.
Ljúkið verkinu með því að líma Bender
Megatäck ofan á vegginn og Bender
Toppsten á stólpaeiningarnar. Séu
stólpaeiningar ekki notaðar er hægt að ljúka
veggnum með Megaloc endasteini. Ef leggja
á 90º horn án stólpaeiningar er hægt að nota
Megaloc hornstein (sjá myndir 2 og 3).

Notið Benders PU-lím eða eitthvað
sambærilegt til að líma steinana saman.

Ef veggurinn á að vera hærri gilda
leiðbeiningar fyrir 5-10 og 10-15 eininga
veggi.

Mynd 1. Þverskurðurarmynd af Megaloc-vegg, 4 einingar frá jarðvegsyfirborði. Bild 3. Megaloc 90° horn.Bild 2. Megaloc endasteinn
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LEIÐBEININGAR FYRIR ALLT AÐ TÍU
EININGA HÁAN VEGG.

Grafið u.þ.b. 35 cm djúpan og 80 cm breiðan
skurð. Setjið jarðvegsdúk í skurðinn. Setjið
u.þ.b. 20 cm þykkt lag af möl, u.þ.b. 16-32
mm. Þjappið með jarðvegsþjöppu.

Jafnið vandlega og steypið undirstöðu, 15 cm
þykka og 60 cm breiða (steypustyrkur K25)
Styrkið með tveimur 10 mm steypu-
styrktarjárnum, sjá mynd 1. Látið
undurstöðuna harðna í nokkra daga.

Mælið út hvar lóðréttu steypustyrktarjárnin
eiga að vera. Notið Megaloc-steinana til
viðmiðunar.

Mynd 2.Æskilegt er að nota hlífðarbúnað eins og
gleraugu, heyrnarhlífar og öndunargrímur þegar unnið er.

Fyrir þessa vegghæð á að bora göt með
u.þ.b. 1000 mm millibili. Dýpt holunnar á að
vera u.þ.b. 120 mm Ø 14 mm. Setjið boltalím
í holurnar. Komið 10 mm járnunum fyrir í
holunum. Lengd járnanna ræðst af hæð
veggjarins. Notið múrblöndu af gerðinni
Optiric eða Finja til að fylla að járnunum.

Límið fyrsta steininn ásamt stólpaeiningunni
vandlega á undirstöðuna. Leggið síðan
steinana varlega hvern á fætur öðrum og
límið e.t.v. suma þar til komið er í rétta hæð.
Gangið annað slagið úr skugga um að
veggurinn sé láréttur. Ef nota á hálfa steina er
þeim skipt með slípirokk. Gætið þess að nota
hlífðarbúnað, sbr. mynd 2. Ljúkið verkinu með
því að líma Bender Megatäck ofan á vegginn
og Bender Toppsten á stólpaeiningarnar. Sjá
leiðbeiningar fyrir 1-4 steina háan vegg ef
veggurinn á að vera lægri og leiðbeiningar
fyrir 11-15 steina háan vegg ef hann á að vera
hærri.

Notið Benders PU-lím eða eitthvað
sambærilegt til að líma steinana saman.

Mynd 1. Þverskurðarrmynd af Megaloc vegg að hámarki 10 steinar.
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LEIÐBEININGAR FYRIR ALL AÐ
FIMMTÁN EININGA HÁAN VEGG.

Grafið u.þ.b. 40 cm djúpan og 100 cm
breiðan skurð fyrir undirstöður veggjarins.
Setjið jarðvegsdúk í skurðinn. Setjið u.þ.b. 20
cm þykkt lag af möl, u.þ.b. 16-32 mm.
Þjappið með jarðvegsþjöppu. Jafnið
vandlega og steypið undirstöðu, 20 cm þykka
og 80 cm breiða (steypustyrkur K25) Styrkið
með 4 10 mm steypustyrktarjárnum, sjá
mynd 1. Látið undurstöðuna harðna í nokkra
daga.

Mælið út hvar lóðréttu steypustyrktarjárnin
eiga að vera. Notið Megaloc-steinana til
viðmiðunar. Fyrir þessa vegghæð á að bora
göt með u.þ.b. 600 mm millibili. Holurnar
eiga að vera u.þ.b. 150 mm djúpar Ø 14 mm.
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Setjið boltalím í holurnar. Komið 10 mm
járnunum fyrir í holunum. Lengd járnanna
ræðst af hæð veggjarins. Notið múrblöndu af
gerðinni Optiric eða Finja til að fylla að
járnunum.
Límið fyrsta steininn ásamt stólpaeiningunni
vandlega á undirstöðuna. Leggið síðan
steinana varlega hvern á fætur öðrum og
límið e.t.v. suma þar til komið er í rétta hæð.
Gangið annað slagið úr skugga um að
veggurinn sé láréttur. Notið slípirokk til að
skipta nokkrum steinum í tvennt. Gætið þess
að nota hlífðarbúnað, sbr. mynd 2.
Hlaðið vegginn upp í rétta hæð. Fyllið með

múrblöndu í kringum steypustyrktarjárnin í
hverjum steini.
Sneiðið járnin í rétta hæð miðað við efsta

steininn.
Ljúkið verkinu með því að líma Bender
Megatäck ofan á vegginn og Bender
Toppsten á stólpaeiningarnar.
Sé veggurinn lægri gilda leiðbeiningar fyrir

allt að 1-4 eða 5-10 eininga veggi.

Notið Benders PU-lím eða eitthvað
sambærilegt til að líma steinana saman.
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Mynd 2.Æskilegt er að nota hlífðarbúnað eins og gleraugu,
heyrnarhlífar og öndunargrímur þegar unnið er.

Mynd 1. Þverskurðarmynd af allt að 15 eininga háum vegg
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