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1 Generelt

Disse bestemmelser supplerer vedtægterne for Dansk Murstenskontrol. Der refereres 
altid til nyeste udgave af standarder og vedtægter. 

Virksomheden skal producere byggesten i kategori I i henhold til DS/EN771-1 samt  
DS/EN 771-2. Kategori II sten må ikke mærkes med Dansk Murstenskontrols logo.  

2 Indhold i ordningen

Ordningen stiller supplerende krav om deklaration af egenskaber eller kontrol, som 
ikke er i strid med Byggevareforordningen (CPR). 

For deklaration af egenskaber og afgivne oplysninger gælder, at såfremt disse ændres 
for allerede leverede produkter, skal virksomheden underrette kunderne om ændrin-
gen. Underretningen skal dokumenteres.  

Projekter til fælles gavn for medlemmer samt brugere af teglprodukter iværksættes i 
det omfang, økonomien tillader det. Brancheudvalget vedtager, hvilke projekter der 
iværksættes.  

3 Minutsug

Virksomheder skal deklarere minutsug for byggesten, målt iht. EN 772-11 med en su-
getid på 60 ± 2 sek. 

Note:  
Minutsug er ikke en harmoniseret egenskab, og skal derfor ikke oplyses i ydeevnedeklaration eller på 
CE-mærket. Minutsug kan oplyses sammen med CE-mærket, men tydeligt adskilt fra dette.  

Minutsug deklareres som middelværdi i kg/m2 med 1 decimal, ± tolerance angivet 
med 1 decimal.  

Tolerancen kan angives til højest ± 1,0 kg/m2. 
For produkter med deklareret tolerance større end ± 0,5 kg/m2, er producenten for-
pligtet til at oplyse den aktuelle målte minutsugning for en leverance, såfremt kunden 
efterspørger det.  

Producenten skal, sammen med deklaration af minutsugning, oplyse om dette med 
følgende ordlyd:  
”For dette produkt kan den aktuelle, målte minutsugning for en leverance oplyses på 
forlangende”.  

Denne ordlyd kan, efter producentens valg, angives som generel oplysning for alle 
produkter, eller kun for produkter med deklareret tolerance større end ± 0,5 kg/m2. 
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4 Afsyring og efterbehandling 

Virksomheder skal oplyse om, hvilken efterbehandling (afsyring/rensning eller lig-
nende), som må anvendes for en byggesten, efter opmuring.  

Der skal enten henvises til offentligt tilgængelige vejledninger eller gives fornøden 
vejledning om tidspunkt, midler og udførelse.  

5 Præsentation af produkter  

Fotos af produkter på virksomhedernes hjemmesider skal ledsages af følgende tek-
ster:   

Fotos af bygværker: Ledsagetekst ”referencefoto”, samt så vidt muligt oplysning om:  
 Bygningstype  
 Bygningens alder, da fotoet blev taget 
 Afrensningsmetode 

Fotos af prøvetavler og lignende: Ledsagetekst ”modelfoto” *), samt oplysning om, 
hvordan stenene er behandlet (herunder evt. afrensning). 

*) Et modelfoto kan f.eks. være:  
 Foto af prøvetavle, muret i værksted.  
 Foto af murværk, opmuret under kontrollerede forhold (ikke byggeplads) 
 Computergenerede såkaldte renderinger  
 Computergenerede murfelter, hvor der er manipuleret med fugefarve eller andet  
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