
Avtäckning, som också kallas ”krönsten”, används som avslut på murar 
för att ge skydd för vatteninträngning i muren. Avtäckningen bidrar således 
till att minska risken för frostsprängning och salt-/kalkutfällningar från 
fogbruk.  Avtäckningar i granit används vanligtvis som avslutning på gra-
nitmurar av typen bruksmur, beklädnadsmur och kallmur. Det går även att 
använda granitavtäckningar för att försköna murar av tegel eller betong. 
 Vid en enkelsidig stödmur bearbetas en långsida på avtäckningen, 
medan båda långsidorna bearbetas när avtäckningen kröner en dubbelsi-
dig mur. Ytbearbetningen följer ofta den underliggande muren. Vid kryss-
hamrade eller flammade murar kan de synliga sidorna på avtäckningen 
råkilas. 

Grå Bjärlövsgranit, krysshamrad översida, råkilade långsidor 
Objekt: Dockan, Malmö

Grå Bjärlövsgranit, flammad, 
fasad kant

Grå Bjärlövsgranit, krysshamrad

Grå Bjärlövsgranit, krysshamrad 
översida, råkilad synlig sida

AVTÄCKNING FLAMMAD/KRYSSHAMRAD GRANIT



MATERIAL 
Grå Bjärlövsgranit, Röd Vångagranit, Svart Diabas, Grå & Röd Bohusgranit.  

Även portugisiska, kinesiska och andra nordiska granitsorter kan tillhandahållas.

YTBEARBETNING  

Översida  Flammad eller krysshamrad. 

Synliga sidor   Flammade, krysshamrade eller 

  råkilade med tillsatta raka kanter och max 50 mm knölar. 

Ej synlig baksida Sågad eller råkilad. 

Undersida  Sågad som kan förses med droppspår. 

Fogändar   Sågade. 

 

VANLIGA DIMENSIONER  (mm) 

Längd  Fallande längder inom intervallet 500-2000 

Bredd  300, 400, 500 

Tjocklek   40, 60, 80, 100, 120

Avtäckningar med andra dimensioner kan tillverkas efter beställarens önskemål. 

Även radiella avtäckningar kan tillhandahållas. 

 

VIKT 

Avtäckning i Grå Bjärlövsgranit, 400 mm bred, 60 mm tjock: ca 65 kg/m (2640 kg/m3)

 

TOLERANSER (mm)

Tillåten avvikelse 

Längd, bredd  

och tjocklek  ±3

DEFINITION AV PRODUKT

Avtäckning ”krönsten” används som avslut 
på murar som ett skydd för vatteninträng-
ning i muren. Den bidrar till att minska 
risken för frostsprängning och salt-/kalk- 
utfällningar från fogbruk.

REKOMMENDATIONER

Avtäckningen bör springa utanför murlivet 
med ca 30-40 mm och monteras med 
jordfuktigt cementbruk och rostfria dubbar 
i undersidan för att undvika förskjutning.

Eventuellt kan avtäckningen förses med 
droppnäsa i form av ett sågat spår i under-
kanten, ca 10-15 mm in från plattkanten.

FAKTA  AVTÄCKNING - FLAMMAD/KRYSSHAMRAD GRANIT

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 49

AMA-KOD: FBB - Murar av natursten

STENHANDBOKEN: Utemiljö, Kapitel 8 - Murar

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION 
Materialfakta, referensobjekt,  

projektering, montering:  

www.naturstenskompaniet.se

Symbolen för produkter av massiv
natursten tagen ur berggrunden.www.naturstenskompaniet .se  |   info@naturstenskompaniet .se  |   044-738 00


