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FORORD
Vi håber at dette katalog kan hjælpe dig som 
kommende bygherre med, at træffe de rette 
valg omkring murværket på dit hus.
I generationer  har  tegl  været  det  mest an-
vendte materiale til vores huse og dette vil 
forhåbentlig fortsætte i mange genera tioner 
endnu. I dag findes der flere forskellige sten-
typer og byggemetoder som gør, at valget af 
teglfacader  er  blevet  mere   omfangsrigt 
end  tidligere. Dette gør, at man skal være op-
mærksom på de mange valg som murstens-
facaden giver. Det er ikke kun farver og nu-
ancer man skal tage højde  for. 

Kataloget er udarbejdet af MV Produkter, som 
er markedsledende specialister i afrensning 
samt fugtkontrollering af murværk. 
Dagligt løser vi problematikker på beskadiget 
murværk, men også helt almindelige opgaver 
som afrensning af nyopført murværk.

Billede venligst udlånt af Preben Jørgensen Huse
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HÅNDSTRØGNE  MURSTEN
Håndstrøgne mursten produceres i dag på topmoderne anlæg, hvor 
leret formes for, at efterligne håndværkstraditioner fra gamle dage. 
Resultatet er mursten med mere rustikke overflader, forskelligartet 
strukturer og høj detaljerigdom. 
Håndstrøgne mursten har en besandet overflade og fås i mange far-
vevariationer.

BLØDSTRØGNE  MURSTEN
Blødstrøgne mursten er blevet brugt gennem generationer og er i 
Danmark det foretrukne valg til boligbyggeri.  Murstenene har en ro-
lig ens overflade med naturlig og mindre rustik overflade. 
Blødstrøgne mursten findes i stor farvevariation og med forskellige 
engoberede overflader.

MASKINSTEN
Maskinsten er strengpressede mursten, som giver et meget skarpt 
udtryk. De er især anvendt ved industri- og landbrugsbyggerier.
Maskinsten kan i dag fås glatte eller prægede og i mange farveva-
riationer.

VANDSTRØGNE MURSTEN
Vandstrøgne, kulbrændte mursten fremstilles på maskiner – kon-
strueret på teglværket – der eftergør den måde, hvorpå sten laves i 
hånden. Hermed opnås det ensartet uensartede udtryk. Murstene-
ne laves ved, at en våd lerklump kastes ned i en form. Det overflø-
dige ler stryges af og med vandet som glidemiddel løftes formen, 
og den bløde mursten bliver liggende.
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GENNEMFARVEDE MURSTEN
Gennemfarvede mursten har som navnet 
antyder, samme farvenuancer gennem hele 
murstenen. 
Med gennemfarvede mursten, opnås uden 
farvetilsætning, mursten i farve nuancerne 
gul, rosé og rødlig. 
Ved farvetilsætning kan brunlige nuancer 
opnås.
Ved gennemfarvede mursten vil små afskal-
ninger, der naturligt opstår under produktion, 
transport og opmuring være mindre synlige. 

BLÅDÆMPEDE/GRÅDÆMPEDE 
MURSTEN
Blådæmpede/grådæmpede murstens karak-
teristiske farver opnås ved en speciel bræn-
dingsteknik. Grådæmpede sten er meget far-
vefølsomme ved op- tagelse af fugt. Dette er 
modsat ved blådæmpede sten.
Grådæmpede sten er bygget på gule sten og 
blådæmpede er bygget på røde. Kombina-
tionen af de to stentyper giver en blanding 
mellem de to dæmpninger.

Grådæmpede sten

Blådæmpede sten
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BLÅDÆMPEDE/GRÅDÆMPEDE 
MURSTEN

Blådæmpede sten

KØLEREVNER / 
STENREVNER
Enhver mursten har strukturer, som er bestemt 
ved et samspil mellem råmaterialets sammen-
sætning, formgivningen af murstenen samt tør-
ring og brænding af murstenen.
Hvis en mursten har en tværgående hårfin rev-
ne i facaden er det et samspil mellem råmateri-
alets sammensætning og brænding af murste-
nen. Denne revnetype benævnes kølerevne.
Kølerevnen ændrer sig ikke med tiden – den 
bliver hverken dybere eller bredere – og udgør 
således ikke en risiko for murstenens og mur-
værkets holdbarhed.

Eksempel på kølerevne



ENGOBEREDE  MURSTEN
En engobering er en tynd overflade der påføres den gen-
nemfarvede mursten. Engoben består af ler og forskel-
lige farvepigmenter, der blandes med hinanden til den 
ønskede farve. Herefter påføres engoben murstenene 
på synsfladerne før brændingen. Efterfølgende brændes 
murstenene med engoben.
Engoben giver murstenene et andet udtryk/farve, end 
der ellers kan opnås med mursten uden engobe.
I modsætning til den gennemfarvede mursten, vil små 
afskalninger, der naturligt opstår under produktion, 
transport og opmuring, være mere synlige. Dette accep-
teres som en helt naturlig del af murværkets udseende 
og er en del af charmen ved denne stentype.
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VIGTIG INFORMATION OM 
ENGOBEREDE MURSTEN
En engoberet mursten er en traditionel 
mursten (grundstenen), som før bræn-
ding er påført et tyndt lag farvet ler på 
overfladen. Et andet ord for engobe er 
begitning.
Ved brænding smelter engoben delvist 
sammen med grundstenen. Dette gør 
engoben lige så slidstærk og farvestabil 
som alle andre tegloverflader.
Engobe påføres i forskellige lagtykkel-
ser og i farver, der kan afvige mere eller 
mindre fra murstenens farve. Når engo-
ben er påført i et ganske tyndt lag og 
ikke dækker grundstenen alle steder, 
opnås der et farvespil mellem engoben 
og grundstenen. Mursten med meget 
tynde engobelag kan ændre udseende, 
når de er våde, fordi grund stenen da kan 
skinne igennem engoben, som så ses 
mindre.

Når engoben helt dækker murstenens 
originale overflade, ses kun engobens 
farve. Her skal man være opmærksom 
på, at mekaniske skader og skår kan 
være meget synlige, når grundstenen 
blottes. Det er normalt for engoberede 
sten, at der kommer kantskår og små 
afskalninger af engoben. Dette er en na-
turlig del af denne stentypes og murvær-
kets udseende.

Små afskalninger som følge af  
produktion, transport og opmuring.
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AFRENSNING AF MØRTELSLØR
I dag foregår afrensning af mørtelslør med rent vand. Visse stentyper er nem-
mere at rengøre end andre. Især engoberede mursten i lyse farver, kan nemt 
rengøres med rent vand. På stentyper som ikke er engoberede, efterlades der 
ofte et tyndt slør på murværket.

På billederne ses mørtelslør før og efter professionel afrensning af murværket.
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Før afrensning

Efter afrensning

Billede venligst udlånt af Hansen Huse
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HVORFOR VÆLGE
AFRENSNING?
• Sikrer et pænt og ensartet udtryk på murværket

• Murværket fremstår uden mørtelslør

• Stenen vil efter afrensning, stå ren og med samme 
udseende som på prøvetavlen

• En afrensning bevarer murværkets farver og  
orginalitet

• MV® Produkter sikrer en professionel og korrekt  
afrensning udfra den valgte stentype

MV® Produkters afrensningsprodukter 
og -metoder er testet i samarbejde med 
Danske Teglværker. 

Dokumentation kan ses her:



10   |   Værd at vide når du bygger i tegl10   |   Værd at vide når du bygger i tegl



Værd at vide når du bygger i tegl   |   11

VALG AF MURSTEN 
EFTER HUSTYPE
Forventning om ensartet udseende af mur-
værket, hænger i høj grad sammen med 
valget af facadesten, idet et teglprodukt 
ændrer farve når det optager fugt. Sten i 
mørke nuancer skifter ikke farve i så høj 
grad som sten i lyse nuancer. Til huse uden  
udhæng  eller  med  udsat  beliggenhed,  
skal  man  derfor  være  ekstra  opmærk-
som på hvilke stentyper der er farvemæs-
sige følsomme overfor fugt. 

Hvis murværk med gule sten er meget fug-
tigt i længere tid, kan der komme mørke mis-
farvninger (gipsudfældninger) på  stenene.
Gipsudfældninger kan ikke løses med en af-
rensning. 
Afdækning under byggeperioden samt  im-
prægnering af murværket, vil forbygge disse 
misfarvninger.
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Vejrligsfacade uden udhæng

Vejrligsfacade uden udhæng

VEJRLIGSFACADER
I Danmark ser vi mere og mere nedbør, hvil-
ket har stor betydning for de materiale der 
vælges til byggeriet. Alle huse har vejrligs-
facader og -hjørner. Dette sker på de sider/
hjørner der er særligt udsat for vind og vejr. 
På nogle stentyper og konstruktioner ses 
vejrligsfacaderne tydeligere end på andre. 

Her ses forskellige udtryk på en vejrligsfacade 
og hvordan udtrykket kommer til at fremstå 
forskelligt ud fra valg af stentype.
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Vejrligsfacade med udhæng SÅLBÆNKE
Når man vælger sålbænk i tegl/
sten, vil alt vandet fra vinduerne 
suge ned i murstenen. Dette kan 
skabe en ophobning under sål-
bænkene og give misfarvninger. 
Dette ses særligt på huse uden 
udhæng.
Der findes andre løsninger end 
tegl/sten, såsom skiffer, zink 
eller lignende, der på bedre vis 
vil beskytte murværket under 
vinduet. Opføres sålbænkene i 
tegl/sten anbefales en impræg-
nering af rulleskiftet.



IMPRÆGNERING
En imprægnering af murværk, kan være af ren udse-
endemæssig grund. Mursten er ikke samme farve 
tør som våd, og dette kan en imprægnering løse. 
Der er også teknisk grund til at imprægnere mur-
værk. Murværk kan have forskellige misfarvninger, 
som følge af udblomstninger fra murværket. 
Imprægnering er blandt de løsninger, som foreslås 
til at minimere fugtoptagelsen i murværket som 
derved reducerer den mængde vand, der absorberes 
af murværksoverfladen.

Her ses tydeligt forskel på murværk, hvor gavlen er 
imprægneret og afskyer vand, mens langsiden ikke 
er imprægneret og har en højere vandoptagelse.

Imprægneret Ikke imprægneret
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HVORFOR VÆLGE
IMPRÆGNERING?
• Sikrer et ensartet udseende på murværket

• Minimerer fugtoptagelsen i murværket

• Giver god åndbarhed/diffusionsåbenhed i murværket

• Nedsætter tendens til misfarvninger i form af: 
Smudsmodtagelighed, fugtskjolder, begroninger  
og udblomstringer

• Giver mindre vedligehold af murværket

• Høj indtrængningsdybde sikrer lang holdbarhed

• 10 års garanti på imprægnering udført af  
MV® Produkter

MV® Produkters imprægnering  
er testet i samarbejde med  
Danske Teglværker. 

Dokumentation kan ses her:
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MØRTEL OG VALG HERAF 
Murværkets endelige udseende afhænger meget af mørtelfarven. Vælger 
man en mørtel i en kontrastfarve (lys fuge til mørke sten eller omvendt), 
har dette en stor betydning for det færdige resultat.
Vi anbefaler altid at man vælger en mørtelfarve, så tæt på murstensfarven 
som muligt, da dette giver det bedste slutresultat.

Her ses to forskellige typer mursten, med tre forskellige mørtelfarver.
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UDBLOMSTNINGER  
PÅ NYBYGGERI 
Letopløselige salte / salpeter er normalt på nybyggeri. Det kan 
forekomme i større og mindre grad.
Murværk som er opført i en våd periode, har større tendens til 
letopløselige salte / salpeter end murværk opført i en tør periode. 
Letopløselige salte / salpeter er naturligt for murværket og vil 
normalt forsvinde med vind og vejr efter noget tid.
Saltene er ofte årstidsbetinget og processen sker når salte van-
drer til overfladen på grund af varme og udtørring.

Se eksempel nedenfor, hvor der ikke er fortaget nogen afrensning, 
det er kun vejrligets påvirkninger der har gjort forskellen.

Billede taget d. 29. februar 2019

Billede taget d. 14. maj 2019
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VEDLIGEHOLD
Intet er vedligeholdelsesfrit, men murværk der er udført korrekt, kræver kun lidt 
vedligeholdelse. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så 
de skader, der kan opstå, kan blive udbedret, så bygningens tilstand ikke forringes. 

Murværk som er særligt udsat for vejliget kræver mere vedligeholdelse.

Eftersynsinterval: 
• Hvert halve år afhængigt af  

vejrligspåvirkninger

Eftersynet omfatter:
• Visuel besigtigelse af alt murværk, 

herunder mursten og mørtelfuger
• Andre fuger
• Teglbjælker
• Sålbænke
• Dilatationsfuger
• Sokler
• Tagrender og nedløb

Ved skadessymptomer foretages der en  
nærmere undersøgelse
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Skadesvurdering:
• Afskalninger
• Revner 
• Misfarvninger
• Fugtskader
• Begroninger

Vedligeholdelse: 
• Efter behov

Alger/begroninger: 
• Murværk skal efterses  

for alger samt begroninger.  
Såfremt der ses noget på  
murværket, skal dette behandles 
og efterfølgende vedligeholdes.

Billede venligst udlånt af Preben Jørgensen Huse



BESKRIVELSE  
AF EGENSKABER
På de efterfølgende sider beskrives egenskaberne på 
de forskellige stentyper. Disse har forskellige egen-
skaber. Nogle af disse egenskaber tydeliggør vi på de 
næste sider.

Ud for hver stentype, vil du kunne se den anbefalede 
mørtelfarve fra Vejle Kalk- og mørtelværk.

Anbefalet mørtelfarve:
          Antracit - 1540
          Grå - Grå-1
          Gråhvid - Gråhvid-2
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Nem at rengøre med vand

Afrensning anbefales

Imprægnering anbefales altid på 
huse uden udhæng

Ligeledes vil du kunne se nedstående ikoner, som in-
dikerer om stenen er nem at rengøre med vand under 
opmuring, kræver afrensning efter endt opmuring eller 
om en imprægnering er særligt nødvendig. 



EW2123 - CALLISTO 
Producent:  Egernsund / Wienerberger
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet:  Nej
Gennemfarvet: Ja
Anbefalet mørtelfarve:     

EW2134 - WHITE GOBI 
Producent:  Egernsund / Wienerberger
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet: Ja
Gennemfarvet: Nej
Anbefalet mørtelfarve:    
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EGERNSUND WIENERBERGER
Egernsund Wienerberger er Nordens stør-
ste teglvirksomhed. De forener dyb lokal 
forankring med internationalt udsyn og 
globalt perspektiv og deres historie går 
adskillige generationer tilbage. Det giver 

dem en unik ekspertise og erfaring, som 
hver dag præger deres tilgang til mulighe-
derne med tegl. 

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

        

        



EW2135 - WHITE BONASUS
Producent:  Egernsund / Wienerberger
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet: Ja
Gennemfarvet: Nej
Anbefalet mørtelfarve:   
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EW2136 - LIGHT COAL
Producent:  Egernsund / Wienerberger
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet:  Ja
Gennemfarvet:  Nej
Anbefalet mørtelfarve:   

EW2162 - AVIGNON
Producent: Egernsund / Wienerberger
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet:  Ja
Gennemfarvet: Nej
Anbefalet mørtelfarve:   VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

        

        

        



Værd at vide når du bygger i tegl   |   23Værd at vide når du bygger i tegl   |   23

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

EW2163 - CASSIS
Producent:  Egernsund / Wienerberger
Stentype: Blødstrøgen
Engoberet: Ja
Gennemfarvet: Nej
Anbefalet mørtelfarve:   

EW2165 - ANTIBES
Producent:  Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet:  Ja

Gennemfarvet:  Nej

Anbefalet mørtelfarve:   

EW2164 - LIMOUX
Producent:  Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet  Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:   
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VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

EW2166 - SISTERON
Producent:  Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet:  Ja

Gennemfarvet:  Nej

Anbefalet mørtelfarve:   

EW2172 - AVIGNON COAL
Producent:  Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:   

EW2169 - COLD HAWAII
Producent:  Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet:  Nej

Anbefalet mørtelfarve:   
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VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

EW2173 - CASSIS MED KUL
Producent:  Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet:  Ja

Gennemfarvet:  Nej

Anbefalet mørtelfarve:   

EW2344 - LYS ETNA
Producent:  Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet:  Ja

Anbefalet mørtelfarve:   

EW2338 - SAVANNE
Producent:  Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet:  Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   
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VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

EW2413 - VULCANO
Producent:  Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet:  Ja

Anbefalet mørtelfarve:    

EW2430 - BISON
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:    

EW2436 - BISON COAL 
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  
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VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

EW2435 - TWILIGHT
Producent:  Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet:  Ja

Gennemfarvet:  Nej

Anbefalet mørtelfarve:   

EW2445 - PERSA
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:    

     

     

EW2478 - BROWN DEVIL
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:    
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VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

EW2715 - ROYAL SPRING
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  

EW2702 - ROYAL GHOST
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   

EW2744 - GREY ETNA
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   
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VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

EW3240 - RØD MED SPIL 
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   

EW2745 - GREY SMOKE
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   

     

     

EW3255 - RED SHADE
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:   
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VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

EW3373 - SAFARI
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:   

EW3370 - GULRØD MED SPIL
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   

EW3478 - BLACK BEAUTY
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   
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VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

EW3601 - INDIAN SUMMER LIGHT
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:   

EW3734 - ROYAL DAWN
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  

     

     

EW3737 - ROYAL GREY
Producent: Egernsund / Wienerberger

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  
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STRØJER TEGL

B116 - MONACO
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:    

Strøjer Tegl drives af 6. generation og vi-
derefører de stolte traditioner for høj kvali-
tet og god service. 
Teglværket har en klar vision om at være 
det mest innovative teglværk i Danmark. 

For nok er tegl et flere tusind år gammelt 
byggemateriale, men det er også et bære-
dygtigt materiale med et kæmpe udvik-
lingspotentiale.

B115 - GUL
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:    

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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B121 - SEBRING 
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   

B127 - ASCOT
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   

B207 - RØD
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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B222 - RÅDHUSBLANDING
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

     

     

     

B221 - GOODWOOD
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  

B224 - KINGWOOD
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   
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B338 - SAVANNE
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   

B333 - MONZA
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  

B331 - SPA, ROSÉ
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  
VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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B420 - MOCCA RICHS
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  

B340 - SAFARI
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  

B422 - MOCCA NOVA
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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B430 - BISON
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  

B511 - ATLANTIS
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:   

B434 - MOSKUS
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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B514 - SIRIUS
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

B513 - TITAN
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

B515 - CAPELLA
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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B517 - SPUTNIK
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

B543 - LYRA
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

B542 - LAIKA
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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B544 - CORONA 
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

     

     

     

B546 - TAURUS
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:  

B545 - MERKUR
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:     
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B547 - LIBRA
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

     

B703 - SILVER CLOUD
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   

B702 - SILVER GHOST
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:    
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B709 - SILVER PHANTOM 
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:  

B708 - SILVER BLACK
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:   

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

     

     

B704 - SILVER SHADOW
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:  
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B713 - SILVER FALCON
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

B711 - SILVER PACIFIC
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

B710 - SILVER TWIST
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:   
VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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B722 - SILVER GREY
Producent: Strøjer Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:  

Billede venligst udlånt af Preben Jørgensen Huse

VÅD   /   TØR
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RANDERS TEGL
Randers tegl er et familieforetagende og 
drives af seneste generation. De brænder 
for det gode håndværk, og deres moder-
ne produkter er resultatet af mange ge-
nerationers erfaringer med tegl. Værkets 

konstante produktudvikling tager afsæt i 
mere end 100 års erfaring, faglig stolthed 
og nysgerrigheden efter at skabe nye in-
novative projekter med tegl.

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

434 - PRIMA LAVA
Producent: Randers Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:    

207 - CLASSICA GUL
Producent: Randers Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Ja

Anbefalet mørtelfarve:   
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VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

RT450 - PRIMA PERLAMO
Producent: Randers Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:  

RT469 - PRIMA BERGAMO
Producent: Randers Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja 

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

     

     

     

472 - PRIMA BELLAGIO
Producent: Randers Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:  
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RT475 - PRIMA BARI
Producent: Randers Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:   

RT473 - PRIMA COMO
Producent: Randers Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja 

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

     

     

RT477 - PRIMA MONTALCINO
Producent: Randers Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:   

     

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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RT478 - PRIMA LECCO
Producent: Randers Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

RT486 - PRIMA ALBA
Producent:  Randers Tegl

Stentype:  Blødstrøgen

Engoberet:  Ja

Gennemfarvet:  Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

RT479 - PRIMA CORTINA
Producent: Randers Tegl

Stentype: Blødstrøgen

Engoberet: Ja

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:  

     

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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RT488 - PRIMA PRIMA LIDO
Producent:  Randers Tegl

Stentype:  Blødstrøgen

Engoberet:  Ja

Gennemfarvet:  Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

     

RT495 - PRIMA VERONA
Producent:  Randers Tegl

Stentype:  Blødstrøgen

Engoberet:  Nej

Gennemfarvet:  Ja

Anbefalet mørtelfarve:  

RT547 - UNIKA HELIOS
Producent:  Randers Tegl

Stentype:  Blødstrøgen

Engoberet:  Ja

Gennemfarvet:  Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

     

     

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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D48
Producent: Petersen Tegl

Stentype: Vandstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

PETERSEN TEGL
Petersen Tegl fremstiller og sælger mur-
sten med vægt på det gode håndværk. 
Værket drives med henholdsvis 7. og 8. 
generation i lige linje.

Petersen Tegl er et af de få værker i verden 
der mestrer at brænde deres tegl med kul. 
Metoden er krævende, men nødvendig for 
at opnå farvespillet i lyse og mørke nuancer.

D71
Producent: Petersen Tegl

Stentype: Vandstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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D91
Producent: Petersen Tegl

Stentype: Vandstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    

D72
Producent: Petersen Tegl

Stentype: Vandstrøgen

Engoberet: Nej

Gennemfarvet: Nej

Anbefalet mørtelfarve:    
VÅD   /   TØR

VÅD   /   TØR
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NOTER
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NOTER

VÅD   /   TØR



MV - MURVÆRK MED STOLTHED
Tillykke med beslutningen om, at bygge dit drømmehus. 
Vi hos MV håber, at dette katalog har hjulpet dig godt på vej i forhold til 
de mange valg der er at træffe, så dit hus får det ønskede udtryk.

Vil du se 
noget fedt?

Billede venligst udlånt af Hansen Huse

MV Produkter
Snedkervej 19A
6740 Bramming

Tlf.: 50 810 300
info@mvprodukter.dk


