PRODUKTBLAD

Campus®
Campus är ett brett, stabilt murblock i betong som fungerar precis lika bra som kantsten. Campusblocket kan läggas längs med gatan som trottoarkant och för en enhetlig
miljö kan även blocket användas till murar och trappsteg.
Det breda Campusblocket ger ett kraftfullt och gediget
intryck i alla anläggningar med krav på stabila murar,
stadiga kantstöd och rustika terrängtrappor.
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Dimension mm

Normalblock
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Överfartsblock Rak

350x1050x175

150

Överfartsblock Höger

350x1050x85/175

150

Överfartsblock Vänster

350x1050x175/85

150

För mer information och aktuell produktdata se www.steriks.se

PRODUKTBLAD

150-200

Principritningar för murar

Inga laster här

Observera att murkonstruktionerna som visas på dessa sidor

Spetsa ut med matjord

enbart är till för att illustrera ett principutförande. Ritningen
måste kompletteras med detaljritningar för aktuellt objekt. För

• Skisserna visar endast belastningsfall vid horisontell ovanyta.
• Konstruktionerna uppfyller ställda krav på säkerhet, baserat

på de parametrar som anges för respektive principrit-ning.

Jordarmeringsnät 0,7xH
ca 900 mm typ
35/20-20 eller
likvärdigt

1400 (Campus)
1300 (mindre murblock)

samtliga principritningar gäller även följande anmärkningar:

0-40 kross packas i
skikt om ca 150 mm
Mura fogen med
tunnfogbruk/stenlim
ca 900

• Typritningarna är inte objektsanpassade. Kontakta alltid behö-

4-8 kross

rig konstruktör om ritningen ska användas för konstruktion.
• Analys av totalstabilitet och sättningar är inte utförd.
• Räcken, staket, terrasser och andra belastningar har betydande

200

100

inverkan på muren och måste beaktas av behörig konstruktör.
Terass

Befintliga massor

130

Gata

Cementstabiliserat grus

0-40 kross packas väl
Dränering min ø 50 mm

Mur med Campus, höjd = 700 - max 1400 mm.
Mur med Rustik block, Scala block, Bastant och Kantblock, höjd = max1300 mm.

Spetsa ut med matjord

Vid tjälfarlig terass klass 3
frostisoleras med
100 mm markskiva

Mura fogen med
tunnfogsbruk/stenlim
0-40 kross

Två lager jordarmering
typ Tenax LBO 220
eller likvärdigt

ca 500
0-4 Sättsand
Gata
ca 1000
400-500

150

100

0-40 kross packas väl

Befintliga massor

Terass

130

40

Gata

Terass

Mur med Campus, höjd = max 700 mm.
Mur med Rustik block, Scala block, Bastant och Kantblock, höjd = max 650 mm.

ca 600

0-60 kross packas i skikt om ca 150 mm
1000-2000 högre mur - större bredd

Grundläggning av blockmurar på sämre markförhållanden.

För mer information och aktuell produktdata se www.steriks.se

ca 250

700 (Campus)
650 (mindre murblock)

Inga laster här

