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MV - MURVÆRK
Murværk med stolthed

Vores passion for murværk har gennem de sidste 5 år bragt os rundt i mange  
forskellige afkroge af Danmark. Vi arbejder med stolthed for en lang række af landets små 

og mellemstore virksomheder samt nogle af branchens absolut største virksomheder.
Murværkssystemet er noget, vi mestrer til mindste detalje. Vores team består af dedikerede 

og passionerede specialister, der alle sætter murværkssystemet i første række. 



HVEM ER VI

Det gør ondt på mig at se, hvor mange, der investerer både tid og penge i deres drømmebyggeri, 
men ender med et resultat, der ikke indfrier drømmene. Jeg lever og ånder for et arkitektonisk 
og teknisk flot murværk. Det er min drivkraft, og derfor stiftede jeg i 2015 MV Produkter.

Tidligere var jeg i teglbranchen, og de sidste 12 år har min store passion været murværk. Mit 
netværk i branchen kommer vores team til gode, når vi løbende er i kontakt med teglværkerne 
for at holde os opdateret.

Gennem 2019 har jeg sammen med vores udvildige, rådgivende ingeniører været med til at 
opdatere den nyudkomne Murerhåndbog 2020.
Vores brede viden om murværk har gjort, at jeg i dag sidder i Danske Tegls Tekniske Udvalg, hvor 
vi er helt tæt på udviklingen indenfor dansk murværk.

Vi mener, at ærlighed og faglighed er vejen til det bedste resultat. Derfor sætter vi gerne vores 
faglighed i spil i en uforpligtende dialog, så vi sammen kan skabe murværk med stolthed.

Bo Feldskov



MV - MURVÆRK

AFRENSNING
MV® er specialister i afrensning af murværk. Dagligt løser vi problematikker på beskadiget 
murværk, men også helt almindelige opgaver som afrensning af nyopført murværk.
Afrensning af murværk kræver bred viden om de enkelte murstenstyper og deres opbygning.
Vi har afrenset murværket på nogle af de mest ikoniske murstensbyggerier i Danmark heri-
blandt Fjordenhus i Vejle.

PRODUKTER
MV® er leverandør af særligt udviklede, effektive renseprodukter i høj kvalitet til murværk. 
Produkterne er specialformuleret til de danske mursten.
Ikke alle murværkssystemer behøver kemi til afrensning, da nogle systemer nemt kan rengøres 
med vand.
MV® udvikler hele tiden nye produkter samt nye teknikker til at forebygge og undgå reklamati-
oner på murværk, herunder vores nye produktserie inden for fugtkontrollering.

RÅDGIVNING
MV® er den virksomhed i Danmark, som besigtiger flest problemstillinger på murværk, og vi 
kender derfor alt til de udfordringer, der opstår, når der ikke tages højde for det samlede system.
Når man bygger et hus, er det vigtigt, at man vælger de rigtige produkter til den sammensatte 
konstruktion. Disse vælges ud fra den eksponeringsklasse, som huset skal opføres i. Dette 
giver de bedste forudsætninger for et flot slutresultat. Vi i MV® kan være behjælpelig med 
rådgivning omkring disse valg. 
Vi har et bredt netværk i teglbranchen og samarbejder med de dygtigste, uvildige ingeniører 
med specialviden i murværk.
Vi kan gennem dette samarbejde udfærdige rapporter, som belyser problemstillingerne på 
den enkelte sag.



MV® er specialister i afrensning af murværk. Dagligt løser vi problematikker på beskadiget 
murværk, men også helt almindelige opgaver som afrensning af nyopført murværk.

Afrensning af murværk kræver bred viden om de enkelte murstenstyper og deres opbygning.
Vi har afrenset murværket på nogle af de mest ikoniske murstensbyggerier i Danmark heri-
blandt Fjordenhus i Vejle.

BRED VIDEN ER NØGLEN 
TIL ET GODT MURVÆRK

AFRENSNING

HAR DU BRUG  
FOR HJÆLP TIL EN  

AFRENSNINGSOPGAVE? 

RING TIL MV® PÅ  
TLF. 50 810 300.





PRODUKTER

MV® DRÆNINGSNET
KLIMAÆNDRINGER I DANMARK, KRÆVER NYTÆNKNING 
I FORM AF FUGTKONTROLLERING AF MURVÆRK

MV® Dræningsnet sørger for en materialeadskillelse mellem mursten og isolering. Det forhin-
drer fugtskader på murværket, ved at sørge for kontinuerlig dræning af vandet ned til studs-
fugeventilerne og afhjælper derved at muren har bedre optørringsbetingelser.
MV® Dræningsnet leveres så det passer i konstruktionen, og er nem at montere mellem binderne. 

MV® Dræningsnet monteres mellem isolering og ydermur, som anvist på billedet.

MV® Dræningsnet skal anvendes med MV® Studsfugeventiler for at give den mest effektive 
dræning og optørring af murværket. 

VÅD ISOLERING  
HAR DÅRLIG  

ISOLERINGSEVNE



• Sikrer materialeadskillelse 
mellem mursten og isolering

• Beskytter isoleringen mod fugt

• Tillader hurtig trykudligning

• Let montering

• Hjælper med at forebygge beskadigelser  
fra frostfrysningscykler og skimmelvækst

• Vil ikke nedbrydes, oxideres eller reagere  
med almindeligt byggemateriale

MV® DRÆNINGSNET
• 12 mm i tykkelse
• 90 % åben væv



MV® MØRTELNET
MV® Mørtelnet afhjælper fugtskader på murværket ved at 
forhindre nedfaldne mørtelrester i at blokere studsfugeven-
tilerne. De hundredvis af klare dræningsbaner i mørtelnettet 
tillader, at fugt driver til studsfugeventilerne.

MV® Mørtelnet sikrer ventilation i murværket, hvilket giver  
hulrummet mulighed for at tørre, udjævne tryk og derved 
nedsætte fugtbelastningen.

MV® Mørtelnet placeres på soklen mellem mursten og isole-
ring, som anvist på billedet. 

MV® Mørtelnet skal anvendes med MV® Studsfugeventiler 
for at give den mest effektive fugtdræning og optørring af 
murværket.

PRODUKTER



•  Opbryder og niveau-opdeler nedfaldne mør-
telrester

•   Åben vævskonstruktion gør at luft, vand og 
fugt kan komme til studsfugerne og ud af 
hulrummet

•  Hjælper med at forebygge beskadigelser fra 
frostfrysningscykler og skimmelvækst

•  Let at transportere, håndtere og skære

•  Vil ikke nedbrydes, oxideres eller reagere 
med almindelige byggematerialer

•  Genbrugt indhold hjælper med LEED-certifi-
cering

MV® MØRTELNET
• Trapezformet 

• Fås i kasser med 30,5 meter

• Bredde: 25 mm eller 50 mm

• 90% åbent væv



MV® Studsfugeventil sikrer, at fugt kan komme ud og at luft kan cirkulere ind i hulrummet på 
murværket. Samtidig forhindrer ventilerne, at insekter kan komme ind i hulrummet via studs-
fugerne. Produktets kompressionsevne betyder, at det kan udfylde fugehullerne helt, og ”stik-
kende klæbeevne” holder MV® Studsfugeventil på plads.
MV® Studsfugeventil er mest effektiv, når den installeres sammen med MV® Mørtelnet eller 
MV® Dræningsnet.

MV® STUDSFUGEVENTIL

•  Meget omkostningseffektiv samt let og nem 
at håndtere og montere i både nybyggeri og i 
renoveringsprojekter

•  Hjælper med at forhindre reklamationer og 
reparationer. Hjælper ligeledes med at forhin-
dre betingelser, der fremmer vækst af skim-
melsvamp, afskalning fra frost-/tø-cyklusser, 
forvitringer og våde kælderrum

•  Vil ikke blive nedbrudt, oxidere eller reagere 
med almindelige byggematerialer og er be-
handlet med et flammehæmmende middel

MV® STUDSFUGEVENTIL
•   Fås i brun, rød, gylden, mandel, grå,  

hvid og sort

• Strørrelse: 7x9 cm

• Fås i kasser med 125 stk.

•   90 % åben vævet polyesternet

PRODUKTER



MV® STUDSFUGEVENTIL 
FARVEUDVALG

B
R

U
N

R
Ø

D

G
YL

D
EN

M
A

N
D

EL

G
R

Å

H
V

ID

S
O

R
T



MV® MANGANKONTROL
MV® Mangankontrol er et syreholdigt rensemiddel 
til nye murværksoverflader, der indeholder vanadium 
og mangan.
MV® Mangankontrol gør det nemt at rense murværket for mør-
telrester og reducerer ligeledes risikoen for salpeterudslag.

5L DB NR. 1903245 / 20L DB NR. 1937745

MV® SYREERSTATNING
MV® Syreerstatning er til afrensning på murværksoverflader 
uden vanadium eller mangan. MV® Syreerstatning gør det nemt 
at rense murværket for mørtelrester og reducerer ligeledes risi-
koen for salpeterudslag. MV® Syreerstatning indeholder hverken 
saltsyre eller andre uorganiske syrer og kan dermed anvendes 
indendørs.

5L DB NR. 1854294 / 20L DB NR. 1854295

PRODUKTER

ER DU I TVIVL OM  
DIN STEN INDEHOLDER 

MANGAN ELLER  
VANADIUM?

RING TIL MV® PÅ 
TLF. 50 810 300

MV® er leverandør af særligt udviklede, effektive renseprodukter i høj kvalitet 
til murværk. Produkterne er specialformuleret til de danske mursten.
Ikke alle murværkssystemer behøver kemi til afrensning, da nogle systemer 
nemt kan rengøres med vand.
MV® udvikler hele tiden nye produkter samt nye teknikker til at forebygge og 
undgå reklamationer på murværk, herunder vores nye produktserie inden for 
fugtkontrollering.

LABORATORIETESTET
PÅ DANSKE MURSTEN



TIL AFRENSNING AF FJORDENHUS 
 I VEJLE ANVENDTE VI 
MV® SYREERSTATNING



PRODUKTER

MV® MURVÆRKSRENS
MV® Murværksrens er til afrensning på murværksoverfla-
der med ældre mørtelrester. MV® Murværksrens indeholder 
hverken saltsyre eller andre uorganiske syrer og kan 
dermed anvendes indendørs. 

5L DB NR. 1854051 / 20L DB NR. 1854053

MV® VEVIVE
MV® Vevive er effektiv til fjernelse af mug- 
og skimmelpletter, samt atmosfærisk plet-
dannelse som alger på murværk.
MV® Vevive kan bruges både ind- og udvendigt.

5L DB NR. 1903226

MV® IMPRÆGNERING
MV® Imprægnering er langtidsvirkende og åndbar imprægne-
ring, der gør overfladen vandafvisende. MV® Imprægnering er 
udviklet specielt til murværk.

5L DB NR. 1854820 / 20L DB NR. 1854824

MV® UNIRENS
MV® Unirens er til rensning og affedtning af let til kraftigt til-
smudsede sten, tagsten, murværk og meget mere. I koncen-
treret form er produktet egnet til de vanskeligste industrielle 
renseopgaver på beton, metal og mange andre anlægs- og 
lageroverflader. Fjerner også effektivt moderat biologisk plet-
dannelse. 

5L DB NR. 1903231

HAR DU SPØRGSMÅL 
TIL VORES PRODUKTER?

RING TIL MV®
PÅ TLF. 50 810 300



MV® RUSTFJERNER
MV® Rustfjerner er et specialprodukt til rensning af murværk, 
som effektivt fjerner grønne vanadium-pletter. MV® Rustfjerner 
fjerner også stråpletter, syreskader og andre vanskelige metal-
liske misfarvninger fra de fleste murværksoverflader.

5L DB NR. 1903235 

MV® SALTFJERNER
MV® Saltfjerner er specialformuleret til fjernelse 
af saltudblomstringer som vanduopløselige salte. 
Vanduopløselige salte er udblomstringer af en tynd film 
med hårde hvide/grå udfældninger på overfladen af murste-
nen. Ikke at forveksle med salpeter.

5L DB NR. 1854296 / 20L DB NR. 1937746

MV® MANGANFJERNER
MV® Manganfjerner er et specialprodukt til rensning af mur-
værk. Det fjerner effektivt jern-, mangan-, vanadium- og strå-
pletter samt syreskader og andre metalliske misfarvninger fra 
murværksoverflader.

5L DB NR. 1859038 

MV® SODFJERNER
MV® Sodfjerner er et koncentreret middel formuleret som et 
opløsningsmiddel til kulstof. Påføring på murværksoverflader 
løsner og opløser snavs, oxideret maling, kulstofbelægninger 
og andre atmosfæriske forureningsstoffer.

5L DB NR. 1854815

MV® SALTFJERNER  
ER IKKE TIL  

AFRENSNING  
AF SALPETER



MV® er den virksomhed i Danmark, som besigtiger flest problemstillinger på murværk, og vi 
kender derfor alt til de udfordringer, der opstår, når der ikke tages højde for det samlede system.
 
Når man bygger et hus, er det vigtigt, at man vælger de rigtige produkter til den sammensatte 
konstruktion. Disse vælges ud fra den eksponeringsklasse, som huset skal opføres i. Dette 
giver de bedste forudsætninger for et flot slutresultat. Vi i MV® kan være behjælpelig med 
rådgivning omkring disse valg. 
 
Vi har et bredt netværk i teglbranchen og samarbejder med de dygtigste, uvildige ingeniører 
med specialviden i murværk.
Vi kan gennem dette samarbejde udfærdige rapporter, som belyser problemstillingerne på 
den enkelte sag.

BYGGERIETS MX-KLASSE 
OG FORNUFTIGE VALG

RÅDGIVNING

EKSPONERINGSKLASSE /  
MX-KLASSE:

Valget af konstruktion skal  
træffes på grundlag af en vurdering af,  

hvilke miljømæssige påvirkninger,  
konstruktionen forventes udsat for  

i løbet af dens levetid.
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