
Krakaværk 

 

Anvendelse: 

 

Original tjæret værk, "KRAKA -VÆRK" anvendes som 

stoppemateriale omkring døre og vinduer i nybyggeri e ller ved 

renovering, grundet sin imprægnerende virkning imod 

dannelsen af skimmelsvampe. 

Mange af vore kunder anvender også dette "Unikke" produkt i 

forbindelse med bjælkehuse, eller som stoppemateriale ved 

indmuring af felter i bindingsværkshuse. 

Ved stopning med KRAKA -VÆRK dannes en fast bund for den 

efter følgende mørtelfuge. 

Ved stopning med tjæret værk "KRAKA-VÆRK " anvender man et imprægneret Hør produkt i 100 % natur der ikke suger vand og 

som har en kraftig hæmmende effekt mod dannelsen af skimmelsvampe. Ved udvendig afslutning med en hydraulisk mørtelfuge 

tilsat Fæhår konstruerer man en diffusionsåben fuge der kan ånde s å evt. fugt omkring døre og vinduer, kan trænge ud. Dette giver 

længere levetid for døre og vinduer.  

Indvendig afsluttes fugen typisk med en akrylfuge. 

"KRAKA-VÆRK" er testet af Teknologisk Institut der i rapport udtaler: 

Tjæret " KRAKA -VÆRK " med OFQ imprægnering udviser en kraftig hæmmende effekt på vækst af skimmelsvampe. Det anslås, at 

tjæret " KRAKA-VÆRK " med OFQ imprægnering i en koncentration på 1,5 % beskytter mod skimmelsvampe i op til 40 år under 

normale forhold. 

Råvare : 100 % ren Hør. Imprægneret med en lys 

svensk trætjære. 

 

Oplægning : Kartet bånd behandlet med trætjære, let 

at arbejde med, sviner ikke. 

 

Stopning : KRAKA-VÆRK stoppes til der mangler ca. 3 

cm i at fugen er fy ldt 

helt ud imod forkanten af v induet, i en hårdhed således 

at bygnings- 

værket danner en fast bund for den efterfølgende 

mørtelfuge. 

 

Forbrug : Ved en normal standard fugebredde 

anvendes ca. 1 meter  

KRAKA-VÆRK pr. løbende meter fuge.   

T&R nr. Vare type Ca. m/  

pakning

140160 Kraka Værk 2 kg pose 8 m

140165 Kraka Værk 8 kg karton 35 m

140170 Kraka Værk 30 kg balle 130 m
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Fæhår 

 
  

Anvendelse: 

 

Fæhår anvendes til at røre i mørtelblandinger i forbindelse med 

fugning omkring døre og vinduer eller ved understrygning af 

tagsten. 

 

Ved at blande Fæhår i mørtlen, forstærkes mørtlens styrke, da 

der dannes et net af Fæhår i mørtlen, der virker som et 

armeringsnet og fugen får således længere levetid. 

Råvare : Produceret af rensede hår fra kreaturer.  

 

Oplægning : Poser á 250 gram i afkortet længde.  

 

Forbrug : 250 gram svarer til ca. 1 hl. mørtel. 

Én sæk mørtel 40 kilo = 25 liter  

Til én sæk mørtel anvendes ca. 1/4 af posens indhold. 

 

Blanding : Mørtel og Fæhår tilsat passende vand 

blandes i en tvangsblandemaskine i ca. 20 min., til den 

er plastisk. 

 

Ibløds ætning : Vi anbefaler  at lægge Fæhår i bl ød et 

døgn inden de blandes i m ørtlen for at bl ødgøre dem, 

så er de lettere at rør ud i mørtlen. 

Vore Fæhår er let adskille lige og filtrer ikke. 

 

Anvendelse : Mørtel tilsat Fæhår anvendes til fugning 

omkring døre og vinduer efter  stopning med tjæret 

Kraka-Værk.  

Fugen kan således ånde, så evt. fugt i hulmuren og 

omkring døre og vinduer trænger ud. 

 

 
T&R nr. Vare type vægt pr. 

pose

140175 Fæhår afkortet ca. 3 - 4 cm 250g
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