nr 2 – 2008

Mycket positivt mottagande för
Skalflex puts- och fasadfärgsprodukter

Höga krav på material vid
restaurering av Läckö Slott
Artikel i

Brictec Murverksarmering
är nu CE-märkt
Sedan en tid tillbaka har vi genomfört provningar och tester hos
Statens Provningsanstalt i Borås
för en CE-märkning av Brictec
Murverksarmering. CE-godkännandet
ersätter därmed vårt tidigare typgodkännande för produkten.

De som önskar kan beställa vår
CE dokumentation i form av, ”EC
declaration of conformity Brictec
Reinforcement” från oss. I samband med detta har vi tagit fram
ett nytt produktblad för Brictec
Murverksarmering och bifogar detta
med brevet.

Gör-det-själv,
nr 13–2008

Stort intresse och goda
omdömen för produkterna
från Skalflex
De nya puts- och fasadfärgsprodukterna från vår tillverkare Skalflex AS i
Danmark har rönt stort intresse både
från media och användare. Så här
skriver bl a tidningen ”Gör det själv”
om Multispackel: ”...och det visar sig
att den faktiskt kan användas till nästan allt. Som något unikt kan massan
också användas som modellera, dvs
man kan laga en stuckatur med den.
En extra fördel är att massan inte
sjunker om man lägger på tjockt.”
Saknar du vår produktkatalog för
dessa produkter kan du kontakta
oss så skickar vi den till dig. Du kan
också hämta katalogen som PDF på
www.murma.se. På vår hemsida
finner du även prislistor på samtliga
våra produkter.

Sedan 2004 har Statens fastighetsverk löpande restaurerat fasaderna
på Läckö slott på Kållandsö utanför
Lidköping. Ett slott där medeltid och
barock samsas.
Murma AB har fått förtroendet att
leverera handslaget rött tegel från
Falkenløwe i Danmark till restaureringen.

”Vi valde det handslagna
teglet från Falkenløve därför att
det såväl i storlek som i egenskaper
påminner om det ursprungliga teglet
som historiskt använts i murarna”
säger slottsarkitekt Roni Wallin som
leder fasadrestaureringen av slottet.
Med vänlig hälsning

Ulf Svensson
VD, Murma Byggmaterial AB
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