DANSKE
TEGLVÆRKER

Muret byggeri
giver sundt
indeklima
DTU-redegørelsen

Muret byggeri har rigtig mange
fordele. Det er god kvalitet,
fleksibelt, holdbart og en del
af den danske byggetradition.
Og så sikrer det et godt og
sundt indeklima.
Det viser en redegørelse fra
Danmarks Tekniske Universitet.
Redegørelsen fastslår, at indeklimaet ikke påvirkes negativt
af de materialer, der anvendes
i muret byggeri.
Muret byggeri er dermed helt
på højde med – og på en
række områder bedre end
– andre af de byggematerialer,
der i dag bruges på byggepladserne.
Derfor er der god grund til at
bygge boliger i teglmursten,
byggesten, mørtel og puds.
Så er du nemlig sikret et godt
hus med et sundt indeklima!
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(1) Bygningen
Materialerne
Teglmursten, byggesten, tegltagsten, mørtel og puds er usædvanligt stærke byggematerialer. De er rene uorganiske materialer, der er brændt ved så høje temperaturer, at de end ikke
indeholder spor af organiske materialer. Når der ikke er organiske stoffer i materialet, er der ikke livsbetingelser for vækst
af de biologiske organismer, der er blandt årsagerne til mange
indeklimagener.
Påvirkes ikke af fugten
Det er vigtigt at tage hensyn til de klimatiske forhold i forbindelse med byggeri.
Danmark ligger lige midt i et fugtigt klimabælte med skiftende tø og frost. Her kender alle til problemer med rust på f.eks.
biler samt råd- og svampeangreb m.m. på træ anvendt til carporte, skure og andre udendørs bygninger.
Murværk har lettere ved at optage fugt end de fleste andre
bygningsmaterialer, men skades ikke af fugt. Da det samtidigt
er mere diffusionsåbent end de fleste andre tilsvarende bygningsmaterialer, afgives fugten også hurtigt igen.
Er dele af det murede byggeri – for eksempel tegltagstenene
– tæt på andre materialer, der ikke i samme grad tåler fugt, er
det vigtigt at sørge for den fornødne inddækning. Også op til
materialer indendørs – ved kontakt med f. eks. træ og gips –
er det vigtigt med afdækning. For eksempel med murpap.
Det er vigtigt at være opmærksom på risikoen for fugtproblemer, hvis man bruger tætte overfladebehandlinger i forbindelse med det murede byggeri. Jo sværere fugten har ved at
trænge ud igennem overfladebehandlingen, desto større er
risikoen for at der opstår fugtskader på andre bygningsdele.
Det er også vigtigt at vide, at nyopført murværk indeholder
en del fugt. Byggeriet skal derfor tørre ud efter opmuringen.
Dette kræver utildækkede muroverflader, opvarmning og
ventilation samt tilstrækkelig tid til udtørring. Hvor lang tid
afhænger af årstid og luftfugtighed.
Radon
Radon er en radioaktiv luftart, som er kræftfremkaldende.
Jorden under en bygning er den væsentligste kilde til radonstråling i indeklimaet. Derfor skal der ved opføring af murværk
lægges en radonspærre ved fundamentet.
Murværket i sig selv afgiver kun ubetydelige mængder radon.
Salt
Der kan optræde små udbrud af "saltblomster" på murværk.
Det skyldes vandopløselige salte i materialet, og der ikke har
nogen påvirkning af indeklimaet.
Brand
Murværk kan ikke brænde. Og ilden fra en brand spreder sig
således kun langsomt gennem en muret væg. Murværk betragtes derfor som noget af det ypperligste med hensyn til at modstå brand.
Først ved en temperatur på 350 grader C, reduceres mørtelens
evne til at holde murstenene sammen.
I forbindelse med en brand sker der ingen afdampning af
skadelige stoffer fra de uorganiske murværksmaterialer.
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Lang levetid
Murværk har meget stor holdbarhed og lang levetid. Det reducerer behovet for vedligehold og evt. udskiftning, og giver
mindre miljøbelastning i hele brugsfasen af en bygning.
Murværk kræver ikke regelmæssigt vedligehold med maling
eller træbeskyttelse.
Murermesterhuse er i forsikringsbranchen kendt som sunde
og solide huse, der holder prisen langt bedre end huse i de fleste andre materialer.
Murværk og mørtel kan hverken ruste eller rådne.

(2) Indeklimaet
Afgasning og allergi
Luften i nye huse kan indeholde forurenende gasarter fra de
materialer, huset er opført af. I et muret hus bruges der dog hverken opløsningsmidler eller andre organiske produkter i forbindelse med produktionen eller opførelsen. Bygninger af murværk er
derfor helt fri for afgasning, og der er ingen lugtgener.
Murværk afgiver heller ingen allergifremkaldende stoffer.
Skimmelsvamp og husstøvmider
Skimmelsvampe findes overalt i den udendørs natur. Der er
derfor stor risiko for at svampen også kommer i vækst indenfor i en bygning. Især hvis der er fugtproblemer i bygningen.
I murede huse og ejendomme konstrueret og opført korrekt
og med de rigtige ventilationsforhold er der ingen fugtproblemer. Lav fugtighed minimerer risikoen for gener fra biologisk
vækst, for eksempel i form af skimmelsvamp eller husstøvmider.
I nogle tilfælde kan der dog ses en vis vækst af skimmelsvamp. Det er typisk, hvis bygningen er opført med kuldebroer
kombineret med høj luftfugtighed indendørs. Er der også brugt
organiske materialer som træ, tapet eller tapetklister, øges
risikoen for den biologiske vækst. Det er derfor vigtigt at undgå kuldebroer – for eksempel ved at sikre tilstrækkelig isolering i hele muren.
Lys og lyd
Lys og behagelige lydmæssige forhold er centrale elementer
for at sikre komfort og god ydeevne. Det er vigtigt, at der er
den korrekte mængde lys og at der ikke er for meget støj.
Lysmængden sikres ved den korrekte udformning af vinduesåbninger, ved at vælge de rigtige overflader og farver og ved
belysningsarmaturer.
Mængden af støj afhænger af mange ting. Men en muret væg
har den fordel, at den på grund af vægtens tyngde isolerer godt
for lyd.

DANSKE
TEGLVÆRKER
Varme
Det er vigtigt at sikre, at en bygning har et rimeligt lavt varmeforbrug. Muret byggeri kan opføres lige så energirigtigt som et
hvilket som helst andet byggeri.
Murværk holder også godt på varmen. Det viser sig blandt
andet ved, at indendørstemperaturen i en muret bygning ikke
svinger ret meget fra dag til nat. Det har en række fordele hen
over året. Om vinteren holder et muret hus på varmen om natten. Og om sommeren stiger temperaturen inde boligen ikke så
hurtigt som udendørstemperaturen.
Statisk elektricitet
Mange oplever stor irritation ved statisk elektricitet. Murværk
bidrager ikke til statisk elektricitet.
Støv
Alle kan få symptomer fra slimhinderne, hvis de udsættes for
støv eller andre irriterende partikler.
Der er ingen problemer med støv og lignende fra et muret
byggeri. Hverken i forbindelse med opførelsen eller når bygningen tages i brug. De partikler der forekommer under byggeriet, er relativt grove og indebærer derfor ikke nogen sundhedsrisiko. Når det murede hus er opført, afgiver det ingen
skadelige partikler eller støv.
Hold boligen ren
Rengøring er vigtig for at sikre et godt indeklima. Tegl er
bestandigt over for de fleste rengøringsmidler. Stærkt syreholdige midler kan dog angribe bindemidlet i puds og mørtel.

(3) Miljø og æstetik
Miljø- og livscyklusanalyser
Murværk belaster ikke det ydre miljø væsentligt.
• Ler til tegl er naturligt forekommende materiale. Og der er
rigeligt af det. Der er gode traditioner for fornuftig, hensigtsmæssig udvinding af ler, hvor landskabet efter endt indvinding reetableres til f. eks. landbrug.
• Murværk holder længe og kræver ikke meget vedligehold
• Murværk og tagtegl kan genbruges miljørigtigt, nedknuses til
genbrug eller anvendes til jordopfyld ved anlægsarbejder.
• Murværk forurener ikke jord eller grundvand.
Der kræves dog en del energi til selve fremstillingsprocessen
af disse materialer, men dette kompenseres af produkternes
meget lange levetid.
Æstetik
Mange påskønner murværk for dets eget særlige udseende,
der ældes med patina. Men murværket kan også pudses, tyndpudses eller males.
Både ude og inde kan puds indfarves, så man opnår en farvet, men samtidig diffusionsåben overflade.
Hvis man ønsker at overfladebehandle bygningen med
maling, er det vigtigt at anvende en diffusionsåben type.

