Allt för murade
och putsade byggnader

Murma Byggmaterial AB är en komplett leverantör för murade och
putsade byggnader. Vår verksamhet är uppdelad i tre områden:
Murverksprodukter – Armering, balkar till skalmurar, fästdon, grundplåt, murkramlor och murningsredskap. Ett mycket brett sortiment som
förebygger murverksskador, förenklar arbetet och sänker kostnaderna.
Putsprodukter – Putssystem, färger, strukturfärger och spackel, verktyg
och tillbehör. Med naturliga råvaror erbjuder vi beständiga och
miljövänliga produkter som är säkra att arbeta med och ger ett optimalt
resultat. I sortimentet ingår ett flertal oorganiska tunnputser och lagningsbruk både för nybyggnad och renovering.
Tegelprodukter – Handslaget fasadtegel, golvtegel, marktegel, taktegel
samt kalkbruk. Ett unikt sortiment extra väl anpassat för renovering av
byggnader med kulturhistoriskt värde.

Sedan starten 1976 har vi hela tiden försett marknaden med innovativa
produkter som löser vanligt förekommande problem. Bakom utvecklingen
av flera av våra produkter ligger mer än 30 års erfarenhet av murningsentreprenader.
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 Murverksråd och tjänster

Murverksprodukter

Murma Väggbalkssystem
Murma väggbalksystem har flera unika egenskaper
inbyggda i produkten. Systemet eliminerar risken för
fuktskador över fönster-och dörröppningar. Produkten är
ekonomisk och ergonomisk. Dessutom har man möjlighet
att välja olika murförband. Produkten går också att få i
ett flertal specialkulörer.
Murma Grundplåt
Murma Grundplåt är vattenutledare och glidskikt i en och
samma produkt. Grundplåten har mycket lång livslängd
och minskar risken för sprickbildningar samt fungerar som
kapillärbrytande skikt mellan grundmuren och murverket.

Murma Murkramlor
Murma erbjuder murkramlor och skalmursförankringar som
täcker in de flesta väggkonstruktioner, isolertjocklekar och
infästning i olika stommaterial. Vi hjälper våra kunder att
välja rätt förankring med hänsyn till pris och teknisk funktion. Samtliga murkramlor tillverkas i rostfritt syrafast stål.

Falkenlöwe Fasadtegel
Äkta handslaget fasadtegel som är bränt i koleldad ringugn ger unika stenar. Detta innebär att vi kan erbjuda
tegel till reparationer och restaurering av gamla byggnader med kulturhistoriskt värde. Dessutom kan vi ta fram
olika specialformat och formtegel på beställning.

Brictec Murverksarmering
Murma har ett komplett sortiment av armeringsprodukter i
rostfritt och förzinkat utförande. Med Brictec murverksarmering, som är speciellt utvecklad för murverk, så minimeras
risken för sprickor och korrosionsskador i murverket.

Falkenlöwe Taktegel
Äkta handslaget och handbearbetat taktegel med naturliga färgskiftningar som är mycket lämpligt för restaurering.

Puts- och färgprodukter

Skalflex Putssystem
I Skalflex putssystem ingår produkter både för nyproduktion och renovering. Produkterna är enkla att arbeta med
och ger ett hållbart och vacker resultat. I sortimentet ingår
även reparations- och lagningsbruk med unika egenskaper. Produkterna har använts i Danmark under många år
och med ett stort antal nöjda kunder.
• Skaltherm Isoleringssystem – ett komplett tilläggsisoleringssystem med ny ytputs i 34 valbara kulörer

Tegelprodukter

•

Skaltherm Nätputsrenovering – ett fasadrenoveringssystem som ger en ny vacker fasad i 34 valbara kulörer

Skalflex Färgsystem
Speciellt anpassade färger för målning av mineraliska ytor
som betong, puts och murverk. I sortimentet ingår cementfärger, strukturfärger, sockelfärger samt silikat- och siloxanfärger.

Falkenlöwe Golvtegel
Äkta handslaget samt handstruket golvtegel/klinker på
traditionellt sätt. Detta innebär att vi kan erbjuda tegel till
reparationer och restaurering av gamla byggnader med
kulturhistoriskt värde,
Falkenlöwe Marktegel
Stort, varierat sortiment av olika typer och kulörer som passar både i nya och gamla miljöer. Frostsäkert, slitstarkt och
åldras vackert.

Murverksråd och andra tjänster

Rådgivning kring murverk
Murma AB har ett utbud av tjänster och hjälpmedel för
murverk och puts. Vi erbjuder bland annat rådgivning och
hjälp att beräkna erforderlig murverksarmering, val av
murkramlor samt hjälp med dimensionering och specificering av väggbalkar och grundplåt från ritningsunderlag.

Murma Kalkylprogram
Vi erbjuder våra specialutvecklade program för beräkning och dimensionering – Putskalkyl och Murkalkyl.
Programmen finner du på vår hemsida och de är fria att
använda.
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