
För murade och 
putsade byggnader

Murverksprodukter 
som förebygger murverksskador 
och förenklar arbetet

Putsprodukter 
av naturliga råvaror som 
ger ett optimalt resultat

Tegelprodukter 
för renovering av byggnader 
med kulturhistoriskt värde

r 



Säkrare murverk 
med rätt tillbehör

Brett sortiment 

Förebygger murverksskador

Förenklar arbetet 

Sänker kostnaderna



Murma Grundplåt –
vattenutledare och glidskikt

Två delar 

Säker och funktionell

Enkel att anpassa 

Lång livslängd



Murma Armering –
specialutvecklad för murverk

Korrosionsbeständig 

Minskad sprickrisk

Hörnförstärkning 

Står emot vindlast och jordtryck

Mindre armeringsmängd 

Beräkningshjälp Murkalkyl



Murma Väggbalksystem –
smidig muröverbyggnad

Enkel och snabb montering

Flera kulörer och standardlängder

Platsmurning utan avbrott i förband

Förebygger fuktskador

Ekonomisk

Beräkningshjälp Murkalkyl



Murma Murkramlor –
för förankring av skalmurar

Rostfritt, syrafast stål 

Brett användningsområde

Hög lastkapacitet 

Enkel och snabb montering

Beräkningshjälp Murkalkyl



Skalflex – 
puts, färg och tillbehör

Naturliga råvaror 

Beständiga och miljövänliga

Säkra att arbeta med

Optimalt resultat

Beräkna materialåtgång 
med Putskalkyl



Putssystem – 
tunnputs med Skalcem 2000 

Naturprodukter 

Diffusionsöppen

Inga skadliga ämnen 

Slitstark



Skalflex färgsystem –
avfärgning av mineraliska ytor

Naturliga 

Diffusionsöppna

God vidhäftning och täckning 

Vatten- och smutsavvisande

Beräkna materialåtgång 
med Putskalkyl



Skalflex fasadstruktur, 
strukturfärger och spackel

Brett sortiment 

Diffusionsöppna

Mycket god vidhäftning 

Många olika ytstrukturer

Krympfri spackel



Tegelprodukter – 
med den rätta känslan

Unikt sortiment 

Hantverksmässig produktion

Anpassat för renovering 
av byggnader med 
kulturhistoriskt värde



Falkenlöwe Fasadtegel – 
ger det rätta utseendet

Handslaget ger unika stenar

Bränt i koleldad ringugn

Lämpligt för restaurering 

Även specialtillverkning



Falkenlöwe Golvtegel 
för den rätta känslan

Hantverksmässig produktion

Naturliga färgskiftningar

Lämpligt för restaureringar 

Stort, varierat sortiment



Falkenlöwe Marktegel 
för vackra utomhusmiljöer

Stort varierat sortiment

Frostsäkert & slitstarkt

Passar både i gamla & nya miljöer

Åldras vackert



Falkenlöwe Taktegel – 
när kraven är höga

Hantverksmässig produktion

Naturliga färgskiftningar

Lämpligt för restaurering 

Även specialtillverkning



Falkenlöwe Kalkbruk – 
för krävande restaurering

Hög vidhäftning och elastisitet 

Lagrad kalk – från 3 till 18 år

Franska jordfärger 

Färdigblandat 
specialalanpassat fogbruk



Vi erbjuder

Kostnadsfri rådgivning 

Upprättande av specifikationer

Beräkningshjälp 

Korta leveranstider


