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Alle Bekaert bedrijfsnamen zijn handelsmerken van NV 
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Wat is Murfor® EFS?

Murfor® EFS is een lintvoegwapening voor 
metselwerk van Bekaert, specialist in deze 
sector. Murfor® verhoogt de prestatie van 
metselwerk door toename in trekcapaciteit 
van metselwerk. Murfor® EFS is een prefab 
wapening voor horizontale voegen die 
bestaat uit twee parallelle draden die aan 
elkaar gelast zijn met een doorlopende 
verbindingsdraad. Murfor® EFS voldoet aan 
de huidige strenge Europese normen en 
staat garant voor een technisch uitstekend 
en duurzaam metselwerk.

Waarom Murfor® EFS 
gebruiken?

Door zijn uitstekende prestaties te combi-
neren met kostenbesparing, biedt Murfor® 
EFS u en uw bouwprojecten:
  
  • nieuwe architecturale mogelijkheden
  • structurele prestaties
  • scheurcontrole

Met zijn minimale dikte kan Murfor® EFS 
gemakkelijk in de voegen geplaatst worden. 
Dankzij de geometrie en de goed gekozen 
lengte van de Murfor® EFS elementen, 
kunnen ze gemakkelijk op de bouwwerf 
gebruikt worden.

Bekaert geeft u advies over het 

meest geschikte Murfor® type 

voor uw toepassing.

Vraag naar onze aanbevelingen over type, 

hoeveelheid en plaatsing op:

www.bekaert.com/building

infobuilding@bekaert.com
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GEGEVENSBLAD Murfor® EFS
                                                                                     VOOR METSELWERK MET LIJMVOEGEN

OPSLAG

DROOG OPSLAAN FOUT

VERPAKKING

25 stuks per pak (75 m)

40 pakken per pallet (3050 m)

Diameter ( mm )
40 8 x 1,50
90 8 x 1,50

140 8 x 1,50

Breedte ( mm )

8 x 1,50190

Diameter ( mm )
1,50
1,50
1,50
1,50

3050 mm

GEOMETRIE COATING

AISI 302

EFS/S ( AISI 302 )
• Voor metselwerk dat is 
blootgesteld aan vocht of 
een agressieve omgeving 
(dicht aan de kust en/of metselwerk in water)

Zn Fe

EFS/Z ( Zn )
• Voor metselwerk 

met lijmvoeg

Murfor® DESIGN

Ontdek het Murfor® design op: www.bekaert.com/building

JUIST

KEURMERKEN

•  CE LABEL: Murfor® draagt het CE-keurmerk conform de norm NBN EN 843 - 3: wapeningsnet voor horizontale 
voegen. Voor meer info: de «CE conformiteitverklaring» is beschikbaar op verzoek.

•  ANDERE KEURMERKEN: Naast het CE label wordt Murfor® door externe certifi cerende instellingen 
gecontroleerd op kwaliteit en prestaties. Murfor® heeft dan ook een ATG en een KOMO certifi caat.

 Ander Murfor® keurmerk: Zulassung DIBt.

ISO KOMOCE ATG

Belgium

ATG 1973

LIGGING VAN Murfor® EFS IN DE MORTELVOEGEN

≤ 2 mm

≥ 20mm ≥ 20mm


