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Produkt 
Teglstein Wienerberger teglstein  

Råstoff  Brent leire.  

 

Miljø 
Vernetiltak Teglstein produsert av Wienerberger inneholder ingen miljøskadelige eller helsefarlige stoffer. 

Vernebriller, hansker, hørselvern og støvmaske er påbudt og skal benyttes ved kapping av tegl. 

  

Gjenvinning Teglstein kan gjenbrukes i nytt murverk eller benyttes som fyllmasse.  

 
Produktets bruksområde 
 

Utvendige fasader og innvendig vegger.  

Bærende og ikke-bærende konstruksjoner. 

 

 

Drift og vedlikehold 
 

Rengjøring 

 

Rengjøring av Wienerberger tegl er avhengig av tegltype. 

Det anbefales generelt for alle tegltyper og mure så rent som mulig, og så raskt som mulig 

etter oppmuring fjerne mørtelsøl med tørr kost / svamp, evt. med rent vann. Herdet mørtelsøl 

kan fjernes med varmt vann og lavttrykkspyling over en viss tidsperiode. 

 

Rød ekstrudert og bløtstrøken tegl:  

Teglstein av rødbrennende leire uten andre tilsetninger i leirgods eller på overflate kan, 

dersom det er nødvendig, rengjøres med saltsyre. Vanlige retningslinjer for syrevask skal 

følges. 

Innvendig murverk skal ikke saltsyrevaskes. 

 

Gul og okerfarget ekstrudert og bløtstrøken tegl: 

Gulbrennende leire eller leire tilsatt kalk og mangan skal ikke saltsyrevaskes da dette kan 

endre teglgodsets farge. Disse tegltypene kan rengjøres med fruktsyrer. 

 

Håndbanket tegl:  

Håndbanket tegl kan ikke rengjøres med syrevask, sandblåsing eller høytrykkspyling da dette 

kan påvirke teglens overflate og estetiske uttrykk. 

 

Hvit / lys tegl: Lys tegl basert på kaolinleire kan dersom det er behov rengjøres i henhold til 

egen vaskerutine basert på hydrogenperoksid og salpetersyre.  

 

Kjemisk eller mekanisk rengjøring skal utføres av profesjonelle aktører. 

 

 

Drift og 

vedlikehold 

 

Forventet levetid for teglmurverk er i henhold til EPDer på tegl 150 år. 

 

Under normale bruksbetingelser og med godt prosjekterte og utførte løsninger, samt gode 

beslagsdetaljer, er tegl i murverk et tilnærmet vedlikeholdsfritt byggemateriale. 

 

Fasadevask utføres ved behov, intervall er avhengig av miljø- og klimabelastning. 
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Fasadevask utføres med rent, varmt vann, eventuelt nøytrale vaskemidler. 

 

Det bør gjøres jevnlig ettersyn av fasadene og umiddelbar utbedring av eventuelle skader og 

vurdering av skadeårsak. Rask utbedring av dårlige beslagsløsninger og taknedløp er viktig.  

 

Antigraffitibehandling 

Dersom impregnering eller antigraffitibehandling av murverket er ønsket er det viktig at det 

stilles tekniske og estetiske krav; overflatebehandlingen skal ikke endre murverkets estetikk, 

påvirke murverkets tekniske egenskaper eller redusere murverkets levetid.  

 

Påføring og fjerning av graffiti skal utføres av profesjonelle aktører. 

 

 

Garanti 

 

Wienerberger AS gir 10 års garanti mot frostskader som kan relateres til teglets kvalitet. Det 

forutsettes normale bruksbetingelser og korrekt håndverksmessig utførelse, iht. gjeldende 

forskrifter og gjeldende standarder. 
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