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PRINZ M URVÆ RKSDRÆ NING  
M ED KÆ DESAVNING

    Direkte påvirkning fra vand gennem defekt tag, faldstammer, vandledning eller udefrakommende vand

    Kondensdannelse på grund af manglende ventilation og forkert byggemetode

    Fugt i murværk på grund af manglende eller defekte fugtspærre mellem sokkel og murværk 

Dræning af murværk får stadig større betydning og vinder mere og mere ind under renoverings opgaver.

Med PRINZ murværksdræning kan man gå ud fra en 100% forsegling mod opstigende fugt, når arbejdet 

er professionelt og sagkyndigt udført.

1.

2. Sektions gennemskæring af fuger eller murværk, foretages med Prinz-kædesave: PMS 60, PMS 25, 
EED 3.5, eller PES 1300. Alternativ kan PRINZ Diamant-wire sav LP 1 anvendes.

         Afklaring om der findes installationer eller andre hindringer, blotlægning af skærefugen før arbejdet påbegyndes.



Ved horisontalt indpresning af vandfast og 
glasfiber armeret plast plade (tykkelse 1,2 mm) 
eller polyethylen plade af højdensitet (tykkelse 
1,5 - 2,0 mm) med en overlapning på min. 10 cm. 
sikres fugtstoppet. 

Skærefugen mørtels til, og mellem hver kilesektion laves et pumpehul, som anvendes til indpumpning 
af ekspanderende mørtel med en egnet mørtelpumpe.

Efterfølgende slås kiler ind mellem den 
indpressede fugtstopplade og murværket med 
en afstand på max. 25 cm. over hele vægens 
tværsnit, som tåler en belastning  på mindst 
500 kgf/cm².

3.

4.



Dræning af fugtig murværk er en energieffektiv renoveringsmetode af boliger. Fugt og kondens 
i sokkel og murværk er en dårlig isolering, fugten virker afkølende og leder varmen væk frem 
for tørt murværk som isolerer og holder på varmen.

Hvis ikke murværket har en naturlig diffusions åbning, kan fugt og kondens dannes i 
murværket og forsage varige skader på bygninger i form af skimmelsvamp og råd, 
som også giver et sundhedsskadeligt indeklima. 

Eftermontering af horisontal fugtspærre, mod opstigende fugt i bygningeEftermontering af horisontal fugtspærre, mod opstigende fugt i bygninger, er naturligvis 
forbundet med en række forholdsregler som f.eks. naturlig eller kunstig tørring af 
murværket i form af vertikal isolering af soklen som har 
kontakt med jorden. Renovering af 
beskadiget områder hvor 
regnvand kan slå ind 
på sokkel og 
murværk.murværk.
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