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Facaderenovering: Udkradsning af fuger murer rep. .
Tilbudet omhandler:
Udkradsning af alle fuger til en dybde på mellem 20 og 22 mm. Fuge materiale udkradses og opsamles med
sug direkte påsat udkradsningsmaskinen .
Fugerne renses og vandes, herefter udfuges til færdig skrabefuge i 50/50/700 bakkemørtel.
Udskiftning af ca. 200 sten.
Hvor studsfuger er helt udvaskede udsættes og fuges af 2 gange.
Defekte murer stik over vinduer: Der er i tilbudet medregnet ommuring af 2 stk. stik over vinduer udvendig
facade. Øvrige stik udkradset til fuge dybde mellem 2- 6 cm. og omfuges i 20/80/550 og 50/50/700.
Murværket umiddelbart over stik: Udkradset til fuge dybde mellem 2- 6 cm. og omfuges i 65/35/650 og
50/50/700. Hvor murværk er meget løst eller skredet ud fortages ommuring. Der regnes med ca. 3 m2
udvendig. Det forventes at genmure eks. sten. evt. indmures jern ribberstål.
Maling af pudset felter, gesims og friser over facade:
Rep. af pudsede overflader, Bånd og andre udsmykninger på facade fra 1 sal og op behandles med 2 gange
cilikatmaling Ral.9002
Tilbudspris
39.846,00 kr. + moms
Malet underfacade vaskes og friskes op efter murre. i samme kulør.
Tilbudspris
58.455,00 kr. + moms
Sålbænke skifer:
Medregnet udskiftning af 10 sålbænke.
Stillads:
Opsætning af let facade stillads beklædt med net.
Tilbudspris:

438.000,00 kr. + moms

Murværk hvor der tidligere er udført fuge arbejde er ikke medregnet omfugning.
Der udføres kvalitetssikring der fremsendes til godkendelse inden opstart.
Der udføres prøve fugning af 1m2 murværk inden opstart.
Der er ikke medregnet murer rep. indvendig i lejligheder.
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