
Begyndelsen på noget stort

Petringer
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Petringer 
De tekniske egenskaber  
for petringer gælder  
tilsvarende mursten i  
sortimentet,  
– med undtagelse  
af trykstyrken.

Hos Strøjer Tegl Systems leverer vi petringer baseret  
på hele vores sortiment i blødstrøgne facadesten. 



I takt med stadig skærpede energikrav, er udvendige isoleringssystemer blevet mere og mere almindelige. Petringen  

anvendes bl.a. til skalmuring, hvor man fornyer en murs ydre skal og tilføjer nye effektive isoleringstyper. Man kan bevare 

facadeudtrykket med tegl og opnå en markant bedre isoleringsevne uden at rykke ved den oprindelige murtykkelse.  

En facadeisolering reducerer ikke kun varmeudgifterne betragteligt. Den er miljøvenlig, og bidrager til et forbedret  

indeklima samtidig med, at man får en effektiv og langtidsholdbar klimaskærm. 

Petringen kan ydermere indgå som ydre lag i sandwichelementer. Elementerne består af en bærende beton bagplade,  

et isoleringslag, samt en beton forplade, hvori petringerne kan indstøbes. Sandwichelementer samler effektivt og rationelt 

facadens forskellige elementer og bidrager til øget hastighed i byggeprocessen. Samtidig muliggør løsningen at man  

kan bringe teglen med i højden, frasagt funktionen som bærende element. Petringer anvendt som det yderste lag i 

system løsninger, kræver professionel rådgivning, for at den samlede konstruktion overholder tekniske krav og værdier. 

Petringer produceres og leveres efter ordre til den enkelte opgave. Strøjer Tegl Systems leverer ikke komponenter  

til bagvedliggende konstruktion.

Isoleringssystem iht. producent

Beton forplade

Fugemørtel

Petring

Beton bagplade

Lodret snit 

Se yderligere teknisk dokumentation på strøjertegl.dk



Reference

Til energioptimering, renovering og nybyg.
Petringer anvendes ofte i forbindelse med 
energioptimering af eksisterende byggeri, 
samt i forbindelse med nybyggeri.





Strøjer Tegl Systems A/S

Bogyden 12

DK-5610 Assens

+45 64 79 13 99

info@strøjertegl.dk

www.strøjertegl.dk

Kontakt os hvis du ønsker tilbud, rådgivning eller hvis du vil vide mere om petringer.

Billedernes farvegengivelse bør kun betragtes som vejledende.


