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Murfor®+ metselwerkwapening
Murfor®+ is een geprefabriceerde metselwapening die in de lintvoegen van metselwerk
wordt gelegd. De wapening bestaat uit twee parallelle langsdraden die met een doorlopende
diagonaaldraad aan elkaar zijn gelast. Het gebruik van Murfor®+ is dé manier om scheurvorming
te voorkomen en wordt in de volgende situaties toegepast:

Versterking van het metselwerk
Met Murfor®+ kan de (wind)drukweerstand verhoogd worden. Het vangt mede buig en /
of trekspanningen op, en vergroot de constructieve stijfheid. Verder beperkt Murfor®+ de
scheurvorming.

Bevordering van de architectuurvrijheid
Metselwerk kan nu zonder verband verwezenlijkt worden. Ook zijn langere wandsecties tussen
dilatatievoegen te creëren en is tweezijdig schoon metselwerk handig te realiseren.

Toepassingsgebieden
Murfor®+ is toepasbaar ter vervanging van betonnen of stalen lateien en / of ringbalken uit
beton. Het vermijden van het ‘progessive collapse’-effect, ongelijkmatige zetting en verandering
van bouwhoogte word mogelijk gemaakt.
De Murfor®+ is tevens toepasbaar bij spanningsconcentraties bij raam- en deuropeningen,
onder puntlasten en muren op doorbuigende platen of balken. Zelfs voor muren onderhevig
aan gronddruk en bij puntgevels is Murfor®+ geschikt!

Leverbare types
Murfor®+ Z

De Murfor®+ Z bestaat uit hoogwaardig verzinkte staaldraden; twee geribde langsdraden,
met een doorlopende diagonaaldraad aan elkaar gelast. De diagonaaldraad is voorzien van
afstandhouders. Murfor®+ Z is geschikt voor metselwerk dat wordt blootgesteld aan een droge
omgeving. Binnenmetselwerk is de meest voorkomende toepassing.

Murfor® Spacer RND/E
Murfor® Spacer RND/E is gemaakt van
hoogwaardig verzinkt staal met epoxy
coating. De diagonaaldraad is voorzien van
afstandhouders. Dit type is geschikt voor
metselwerk in een droog milieu, in een
milieu blootgesteld aan vocht en water
en in een milieu blootgesteld aan vocht en
water met inbegrip van vorst/dooi cyclus.
Murfor® Spacer RND/E is het meest geschikt

Murfor+ Z

voor buitenmuur- en gevelmetselwerk.

Murfor®+ S
Murfor®+ S is in roestvast staal uitgevoerd
en biedt uitkomsten voor metselwerk
dat wordt blootgesteld aan agressieve of
vochtige omgevingen als kustgebieden
en zeewatermilieus.

Murfor Spacer RND/E

Murfor® EFS
Murfor® EFS is een lintvoegwapening voor metselwerk met lijmvoegen

caties

Bekijk de specifi
op onze site.

of dunnere voegen. Het is de zogenaamde ‘platte’ Murfor®. Met zijn
minimale dikte kan Murfor® EFS gemakkelijk in de horizontale voegen
geplaatst worden. Murfor® EFS is ook leverbaar in roestvast staal.
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Murfor®+ Punten
++ Afstandhouders
++ Ribben
++ Directe plaatsing
++ Eén mortellaag volstaat
Meer informatie? Kijk op www.dehoop-pekso.nl

Wij leveren u ook...
• Lateihaken in roestvast staal in de lengtes: 40 mm, 85 mm,
150 mm en 270 mm voor gemetselde lateiconstructies
• Hoekstukken in 50 mm breed (verkrijgbaar in verzinkte of
gecoate uitvoering)
• Bricktor lijmvoegwapening. Bricktor is een speciale RVS
metselwerkwapening op rollen voor dunne voegen. Het
is 60 mm breed en het heeft een langsdraaddikte 1,25 mm
en een dwarsdraaddikte van 0,75 mm. Eventueel inclusief
applicatieroller Bricktor Boy
Murfor®: Registered trademark of Bekaert.
CE mark

0115 68 09 11

0162 47 39 73

Vestiging Terneuzen
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0115 61 32 42
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