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 Leca® Murarlåda 200-350mm
•   Leca Murarlådan är öppning och stängningsbar samt 

kan justeras så att bruksmängden kan anpassas 
efter behov_x000D_

• Bruket läggs snabbt ut i rätt mängd med murarlådan 
• Genom användning av Leca Murarlåda förenklas ar-

betet och sparar tid vid murning av Leca Block
• Leca Murarlåda är tillverkad i plåt
  

Om produkten 
Leca Murarlåda är speciellt utformad för att ge en exakt 
fogtjocklek vid tunnfogsmurning med Leca® Ytterväggsblock 
200-350mm. Murarlådan är tillverkad i plåt och är öppnings-/
stängningsbar, samt har justerbar inställning för bruksmäng-
den som lämnar lådan.         

Användningsområde 
Leca Murarlåda effektiviserar appliceringen av murbruk Flex-
oheft M 2,5. Leca® Murarlåda justeras in så att blockdimension 
200, 250, 300 och 350mm muras med samma murarlåda. 

Underlag 
Leca Murarlåda fungerar ihop med murverk av Leca Block i 
dimension 200-350mm.                         

Användning 
Leca Murarlåda effektiviserar appliceringen av murbruk Flex-
oheft M 2,5. Leca Murarlåda justeras in så att blockdimension 
200, 250, 300 och 350mm muras med samma murarlåda. 

Efterbehandling 
Se till att hålla rent Leca Murarlåda efter användning. Kvarsit-
tande bruksrester på murarlådan kan innebära att funktio-
nen förloras. Gör med fördel rent Leca Murarlåda med varmt 
vatten snarast efter användning. Eventuellt kan även något 
rengöringsmedel användas i samband med rengöring.             

Säkerhetsföreskrifter 
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.                 

Friskrivningsklausul 
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
 

Produktspecifikation
Dimensioner (LxBxH) 400x200-350x190 mm

Material Lackerad plåt

Lagring Leca Murarlåda är mycket tåliga för fukt, frost 
och för på arbetsplatser normalt förekommande 
hantering. Leca Murarlåda skyddas mot hårt 
tryck och att annat tungt material lagras 
ovanpå, då dessa blir svåra att tillämpa om de 
blir buktiga och sneda.

Förpackning Leca Murarlåda 200-350mm levereras i kartong


