LECA
ISOBLOKK 35 CM

Et moderne byggesystem
for alle typer bygg

Ved hjelp av riktig Leca-løsning i
yttervegg, får du en enkel og
optimal vegg med ønsket
varmeisolasjon.
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Leca Isoblokk 35 cm

Et moderne byggesystem for
alle typer bygg
Leca Isoblokk 35 cm er et byggesystem basert på våre tidligere Isoblokk-løsninger.
Systemet tilfredsstiller alle krav i TEK-07 med god margin - med en U-verdi på
0,15 W/m2K uten noen form for tilleggsisolasjon.
Mur er et “tregt” materiale som opptar og lagrer
temperaturen rundt seg og avgir den svært langsomt.
Derfor er murte bygg svale og behagelige om sommeren, og varme og gode om vinteren. Det siste
vil du også merke på fyringsutgiftene. Ved hjelp
av riktig Leca-løsning i yttervegg, får du en enkel
og optimal vegg med ønsket varmeisolasjon. Disse
egenskapene kan utnyttes til redusert varme- eller
kjølebehov i bygningen.
God varmeisolasjon etter ny standard er nå
en ting, men se på alle de andre fordelene du oppnår
på kjøpet:
God brannsikkerhet

Norge er blant de vestlige land der det brenner mest.
En av årsakene er rett og slett at vi bygger mer trehus enn de fleste. Og tre brenner lett. Mur derimot,
brenner som kjent ikke. Leca er et materiale med
svært gode brannegenskaper. Vegger av Leca Isoblokk har en brannmotstand på REI 120 (A 120)
Foruten økt trygghet mot brann, vil murverk av Leca
opprettholde mesteparten av sin bæreevne under
brannen. Det er selvfølgelig vesentlig for sikkerheten.
God støyisolasjon

Leca vegger er både lydisolerende og -absorberende.
Bygninger skal beskyttes mot støy som oppstår ved
forventet bruk av bygningen, og det stilles krav til:
• Isolasjon mot luftlyd
• Demping av trinnlyd (lyd forplantet gjennom
konstruksjonsmaterialet)
• Lydabsorpsjon (etterklang)
• Skjerming av støy fra tekniske installasjoner
• Utendørs støy
Leca skjermer spesielt godt mot luftlyd og støy
utenfra, betydelig bedre enn lette fasadematerialer.
Leca gir sunne hus

Murhus er motstandsdyktige mot fukt, sopp, råte og
skadedyr, og gir sunne hus med et godt inneklima.
Leca Isoblokk avgir ingen skadelige gasser og er et
trygt byggemateriale. Produksjonsprosessen er i tråd
med strenge miljøkrav. Isolasjonen i blokken består

av polyuretanskum produsert uten KFK-gasser og
osonnedbrytende stoffer. Polyuretanskum er et materiale som er svært mye i bruk i samfunnet og finnes
i alt fra hodeputer i sengen din til dashbordet på
bilen din. Leca blokker inneholder ingen stoffer på
myndighetenes prioritetsliste eller OBS-liste.
Minimalt vedlikehold

Levetidskostnader er vesentlige i byggets totalregnskap. Leca er et robust materiale som nesten
ikke krever vedlikehold, og er motstandsdyktig mot
både råte, sopp og skadedyr. Slike egenskaper er
selvfølgelig vesentlige for byggets levetid, driftskostnader og totaløkonomi. Med riktig overflatebehandling opererer vi med vedlikeholdsintervall på
ca 20 år. Alle Leca blokker er svært gode pussbærere.
Enkle konstruksjoner

Byggeri med Leca Isoblokk handler om enkle
konstruksjoner. Produktet er lett å tilpasse og enkelt
å mure. Isoblokk gir lastbæring og varmeisolasjon
i ett og samme produkt. Takket være symmetrisk
tverrsnitt, kan last føres ned på begge vanger.
Praktisk og fleksibelt

En av de største fordelene med alle Leca-blokker,
er fleksibiliteten. De fleste materialer og løsninger
kan brukes der du har god plass. Med Leca kommer
du også til der det er trangt, kronglete og overfylt,
og der det er eksisterende bygningsmasse. Derfor
er Leca et materiale tilpasset virkelighetens verden.
Leca Isoblokk 35 cm veier kun ca 17 kg, faktisk
mindre enn Leca Isoblokk 30 cm. I tillegg får du
en vegg som er motstandsdyktig mot mekaniske
påkjenninger.
Solid leverandør

Leca blokker har mer enn 50 års historie i Norge,
Leca Isoblokk mer enn 30 år. Produktene gjennomgår stadige produktforbedringer, noe den nye
Isoblokken er et bevis på. Alle våre produkter kontrolleres av Kontrollrådet for Betongprodukter.
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Det er mange argumenter for
Leca Isoblokk 35 cm
• Har meget god varmeisolasjon med U-verdi 0,15 W/m2K
uten noen form for tilleggsisolasjon
• Lastbæring og varmeisolasjon i ett produkt
• Symmetrisk tverrsnitt, last kan føres ned på begge vanger
• Lav vekt
• God brannmotstand
• God lydisolasjon mot trafikkstøy
• Selvbyggervennlig, lett å tilpasse, god å mure
• Tilpasningsblokk for riktig vegghøyde uten kapping
• Prefabrikkerte overdekningsbjelker for lange spenn
med god bæreevne
• God pussbærer, pussen hefter godt
• Lave vedlikeholdskostnader, god bestandighet
• Motstandsdyktig mot sopp, råte og skadedyr
• Meget fuktbestandig, gir “sunne hus”
• Høy varmekapasitet gir god termisk komfort
med små temperaturvariasjoner over døgnet
• Kontrolleres av Kontrollrådet for Betongprodukter
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System Leca Isoblokk 35 cm
Blokktyper

•
•
•
•
•

Leca Isoblokk 35 cm Standardblokk
Leca Isoblokk 35 cm Hjørneblokk
Leca Isoblokk 35 cm Endeblokk
Leca Isoblokk 35 cm Toppblokk
Leca Isoblokk 35 cm Tilpasningsblokk
(9 cm høy Isoblokk)
• Leca Såleblokk 39 cm
Leca Isoblokk 35 cm Toppblokk

Leca Isoblokk 35 cm Tilpasningsblokk

Leca Isoblokk 35 cm Endeblokk

105
180

35

105
175
150

500
390

Leca Isoblokk 35 cm Hjørneblokk

Leca Såleblokk 39 cm

Leca Isoblokk 35 cm Standardblokk

Overdekningsbjelker

Fugeisolering med laftestrimmel

Over dør- og vindusåpninger brukes Leca Overdekningsbjelke 39 cm eller 25 cm, avhengig av
belastning. Overdekningsbjelkene finnes i 2 lengder,
1,5 og 3,0 m. Bjelkene leveres med 15 cm tykk EPS
isolasjon som leveres i 1,5 m lengde.

Laftestrimmelen legges mellom mørtelstrengene i
horisontalfugen. I system Leca Isoblokk 35 benyttes
90 mm laftestrimmel med plastovertrekk.

Leca Overdekningsbjelke 39 cm

Leca Overdekningsbjelke 25 cm
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Armering og forankring

Murverk av Leca Isoblokk skal fugearmeres for
å motvirke svinn- og temperaturbevegelser i tillegg
til vind- og jordtrykkslaster.

Produkt

Hvor brukes dette produktet?

Leca Fugearmering (A)

2 stk Leca Fugearmering i annen
hver liggefuge over bakken samt i
øverste skift med Leca Toppblokk.

Leca U-blokkarmering (B)

Armering av Leca Såleblokk 39 cm

Leca Isoblokk kan gjenbrukes i lette fyllinger
på samme måte som øvrige Leca blokker og løs
Leca lettklinker. Det betyr at avkapp og rester fra
byggeprosessen kan brukes som fyllmasse rundt
bygget. Som avfallsprodukt kan Leca Isoblokk
leveres som vanlig avfall til offentlig deponi.

Leca Sikksakk-armering (C) 1 stk Leca Sikksakk-armering i
annenhver liggefuge under bakken

Armering legges på etter at mørtelen er lagt ut, for
å sikre god omhylling og heft mellom mørtel og
armering. Det benyttes alltid armering i nærmeste
liggefuge i skiftet under åpninger.
Ved skjøting av armering benyttes minst 300 mm
omlegg. Leca Sikksakk-armering og Leca Fugearmering legges oppå mørtelstrengen og beveges
ned i mørtelen før neste blokkskift settes på plass.

Kvalitetssikring
Overvåkende produksjonskontroll utføres av Kontrollrådet, og varmeisolasjonen av polyuretanskum
kontrolleres av SINTEF Byggforsk. Weber har bygd
opp sitt kvalitetssystem ved hvert produksjonssted
ut fra NS-EN ISO 9001.

Miljø
Ved valg av teknologi og materialer vurderes dette
ut fra prinsippene fra “vugge til grav” der det er tatt
hensyn til mest mulig skånsom omgang med omgivelsene og våre naturressurser. Leca Isoblokk 35
cm er laget av keramiske Leca kuler, sement, sand
og Polyuretanisolasjon. Weber har bygd opp sitt
miljøstyringssystem ut fra NS-EN ISO 14001.
Polyuretanisolasjonen avgir ingen farlige gasser ved
vanlig bruk iflg. SINTEF. Polyuretan er et materiale
som vi omgir oss med i hverdagen. Dette materialet
brukes blant annet i sofaer og stoler, madrasser,
isolasjon i kjøle- og fryseskap mm. Polyuretanskummet i Leca blokker inneholder ingen stoffer på
myndighetenes OBS-liste.

Fig. 1.3. Leca tilbehør
A.

Leca Fugearmering har stålkvalitet 690 N/mm2
med ubehandlet overflate.

B.

Leca U-blokkarmering har stålkvalitet 500 N/mm2,
kaldvalset med ribber.

C.

Leca Sikksakk-armering har stålkvalitet 500 N/mm2.
Stålet er galvanisert og har en grønn epoksybelagt
overflate.

Lecablokker er meget fuktbestandige og ikke utsatt
for mugg og sopp mm. De avgir ingen farlige
gasser som har negativ innvirkning på inneklima i
bygninger eller på folks helse. Blokkene inneholder
ingen stoffer på myndighetenes OBS-liste.
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God
støyisolasjon

Prosjektering og planlegging
Prosjektering av Leca Isoblokk 35 cm foretas
etter kapasitetsdiagrammer og verdier gitt i denne
brosjyren eller etter NS 3475:2004 - “Prosjektering
av murverk. Beregnings- og konstruksjonsregler”.
Dersom anvisningene i denne brosjyren følges, kan
Leca Isoblokk 35 cm uten særskilte beregninger
benyttes til oppmuring av vegger over og under terreng i “normale” boliger i 1 og 2 etasjer og i andre
bygninger med tilsvarende dimensjoner og belastninger.
På god byggegrunn som komprimert sprengsteinsfylling, morene, sand og fast leire kan yttervegg
normalt fundamenteres på Leca Såleblokk 39 cm.
For å sikre stabiliteten settes såleblokken på en pute
av jordfuktig Weber B20 Tørrbetong. Sporet i Såleblokken utstøpes med Weber B20 Tørrbetong armert
med Leca U-blokkarmering ca. midt i betongstøpen.
Ved grunn fundamentering i kjellerløse hus er det
viktig å vurdere behovet for evt. markisolering.
Ved større belastninger eller ved ustabile jordmasser,
som bløt leire, må fundamenteringen vurderes særskilt.
Ved etasjeskiller og murkrone skal det være et siste
skift av Leca Isoblokk 35 cm Toppblokk som armeres med Leca Fugearmering. Omlegg i armeringsskjøter skal være minst 300 mm. Det skal også
benyttes Toppblokk i hjørnene. For å minimere
varmetapet samt få til en kontinuerlig armeringsføring ved hjørnene, må det gjøres litt “håndarbeide”
på byggeplass. Den beste løsningen er å skråkappe
hjørnet, se fig. 22B. Sporet i Toppblokken fylles

med Weber.mix M5 Murmørtel. Se fig. 2.2. Lastoverføringen fra svill eller dekkekonstruksjon skal i
størst mulig grad sentreres over murvangene, se fig. 2.1.
Trekonstruksjoner som står på yttervegg av Leca
Isoblokk 35 cm skal alltid forankres i toppblokken.
Det anbefales å feste oppleggssvill med plugg/skrue
egnet for lettklinkerbetong. Det kan da benyttes
gjennomstikksboring. Dvs. at svillemembran og
svill legges på avrettet/poretettet murkrone, og det
bores gjennom svilla og videre ned i Toppblokken.
Pluggen slås så ned i det forborete hullet, før skruen
skrus inn. Det må påses at forankringslengden ned
i Toppblokken blir minst 110 mm (dvs. minst 160
mm lang plukk/skrue for innfesting av 48 mm tykk
svill).
Forutsatt en dimensjonerende kapasitet horisontalt
og vertikalt på min. 2,5 kN pr. forankringspunkt,
anbefales som en tommelfingerregel fester c/c 0,6 m
ved forankring av lett takkonstruksjon til toppblokk.
Ved forankring av trehus til grunnmur anbefales
fester c/c 0,9 m på lang- og gavlvegger. Disse forenklede reglene gjelder ved takvinkel minst 23º og
husbredde inntil 9 m. Ved andre forutsetninger og på
særlig vindutsatte steder må nøyaktig dimensjonering gjennomføres, for eksempel etter retningslinjer
i SINTEF Byggforsk Byggdetaljblad A 520.241
“Vindforankring av trehus”. Aktuelle leverandører
av festemidler for Leca vegger er: Hitachi Power
Tools, Motek, Würth, Christiania Spigerverk,
Tingstad, Emhart Sjong, Essve Norge og GunneboAnja. Kontakt din forhandler.
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Fig 2.2 A
Tilpasning av Toppblokk ved hjørner for å minimere
varmetap og etablere en kontinuerlig armeringsføring

Fig 2.2 B
Alternativ løsning: Skråkapping av hjørnet

Fig 2.1
Yttervegg av Leca Isoblokk 35 cm fundamentert på
Leca Såleblokk 39 cm, etasjeskiller av Leca Byggeplank,
tretak
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Byggemål og tilpasning
Byggemål pr. skifthøyde er 200 mm inkl. 10 mm
fuge og i lengderetning 500 mm. For høydetilpasninger benyttes Leca Isoblokk 35 cm Tilpasningsblokk. Denne er 9 cm høy, og ved bruk av denne vil
du kunne tilpasse murverket til aktuell høyde.
Ved lengdetilpasninger av Leca Isoblokk på byggeplass, skjæres blokkene i riktig lengde med vinkelsliper eller motorsag type Alligator. Det samme kan
også gjøres for høydetilpasning dersom ikke Leca
Isoblokk 35 cm Tilpasningsblokk gir ønsket høyde.

Hvordan må man mure for å oppnå
best mulig varmeisolering og tetting
mot luftlekkasjer?
System Leca Isoblokk 35 cm som yttervegg gir gode
muligheter for å oppnå både høy isolasjonsevne
(U-verdi 0,15 W/m2K) og minimal luftlekkasje. For
å oppnå dette forutsettes:

I overgangen mellom murverk og tilstøtende materialer
må det generelt vises stor omtanke rundt lufttetting
for å unngå lekkasjer.
Viktige detaljer er:

• Pussing av smyg med Weber.base 261 Fiberpuss,
det vil si alle Leca overflater i forbindelse med
dører og vinduer før vindu/dør monteres.
• Poretetting av toppen av murverket (murkronen),
• Bruk av Leca svillelist (elastisk fugelist) mellom
murkrone og Leca Byggeplank.
• Bruk av Isola svillemembran eller tilsvarende
mellom murkrone og bunnsvill for trevegg/		
trebjelkelag/tretak.
• Bruk av membran eller elastisk fugemasse i over
gang mellom vegg og betonggulv på grunn.

• Utførelse med strengmurte liggefuger, Weber.mix
M5 Murmørtel, fugetykkelse inntil 10 mm.
• Bruk av Leca Laftestrimmel i liggefugene, legges
midt mellom de strengmurte mørtelfugene.
• Stussfuger uten mørtel, blokker satt helt inntil
hverandre. Evt. glipper mellom Lecavangene må
fylles med murmørtel. Ved glipper over 8 mm
må vertikalfugene i tillegg isoleres med laftevatt
eller PUR-skum i isolasjonssjiktet.
• Bruk av Hjørneblokk i alle hjørner. Dette sikrer
et ubrutt isolasjonssjikt som minimerer kuldebrobidraget fra hjørnet.
• Bruk av Toppblokk i øverste skift.
• Bevisst bruk av Endeblokk mot dør- og vindusåpninger, primært bare der det er behov for
mekanisk innfesting.
• Bruk av isolert Leca Overdekningsbjelke 39 cm
eller 25 cm over dører og vinduer.
Tetting mot luftlekkasjer

Utilsiktet luftlekkasje gjennom yttervegger og
overgang til tilstøtende materialer gir dårlig
varmeøkonomi. Lecabetongen i blokkene er i
utgangspunktet luftåpen, med gjennomgående grov
porestruktur, og vegg-overflaten må derfor påføres:
• Utvendig: Slemming til full lufttetthet under
terreng, fra fundament til og med sokkel. Puss
til full lufttetthet fra sokkel til murkrone
• Innvendig: Slemming til full lufttetthet fra
fundament til overkant gulv på grunn. Puss fra
gulv på grunn til murkrone vil gi ytterligere
sikkerhet mot luftlekkasjer
Se avsnitt “Overflatebehandling”, side 18 for mer
informasjon om våre anbefalte løsninger.

Fig 2.3
Oppbygging av hjørne med Hjørneblokk
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Opplegg for etasjeskiller
Leca Byggeplank legges på en elastisk svillelist,
som igjen legges på et skift av Leca Toppblokk som
vist i fig. 2.1 og 2.4-2.7. Svillelisten skal legges
mest mulig midt på Lecavangen, for å styre lasten
fra dekket sentrisk inn i den lastbærende vangen. I
tillegg sikrer svillelisten god luft- og lydtetthet. For
prefabrikkerte betongdekker benyttes svillelister
etter produsentenes anvisninger. For å minimalisere
varmetapet ved etasjeskiller bør man som en tommelfingerregel ha en kuldebrobryter ved alle dekkeforkanter minst tilsvarende 10 cm mineralull.
Der det skal bygges videre med bindingsverksvegg
over grunnmur må det sørges for god tetting mellom
pussavrettet Toppblokk og bunnsvill. Det anbefales
her bruk av Isola svillemembran el. tilsvarende.
Det må videre påses at bindingsverksveggen blir
tilstrekkelig forankret ned i murverket og/eller inn i
etasjeskiller der dette er hensiktsmessig.
Se fig 2.5-2.8 for alternative løsninger.

Fig 2.5
Grunnmur av Leca Isoblokk 35, etasjeskiller av Leca Byggeplank m/ murt kuldebrobryter, trevegg over

Trebjelkelag legges også på et skift av Toppblokk. Det
må også her sørges for å sikre lufttettingen ved bruk
av svillemembran, samt forankring mot påregnelige
vindkrefter.
Se eksempel på utførelse i fig 2.8.
Trebjelkelag kan også monteres etter at murveggene
er oppført og pusset. Ved å benytte ribord som boltes
inn i siden på Lecaveggen, kan bjelkelaget henges
inn på ribord i bjelkeskobeslag.

Fig 2.6
Grunnmur av Leca Isoblokk 35, etasjeskiller av Leca Byggeplank m/ trevegg som kuldebrobryter og vegg over

Fig 2.4
Murhus med Leca Byggeplank som etasjeskiller

12 Leca Isoblokk 35 cm

Opplegg for tak
Ved takkonstruksjon i tre vil det normalt være hensiktsmessig å ha opplegg på ytre Lecavange. Det må
også her vises stor oppmerksomhet rundt tetting og
isolering i overgang mellom murverket og trekonstruksjonen. Bruk av svillemembran mellom
Toppblokk og oppleggssvill samt klemming av
dampsperre er viktige punkter. Forankring av takkonstruksjonen mot vindkrefter likeså. Retningslinjer for dette er angitt i begynnelsen av kap. 2. Se
fig 2.1 for detaljer.
I fig 2.9 er vist et eksempel på murhus med flatt tak
av Leca Byggeplank og murt gesims. Byggeplanken
legges som ved etasjeskiller på pussavrettet Toppblokk og sentrert svillelist, med murt dekkeforkant
og minst 10 cm mineralull som kuldebrobryter.
Fig 2.7
Grunnmur av Leca Isoblokk 35, etasjeskiller av Leca
Byggeplank, trevegg ført ubrutt forbi dekkeforkant ned
på grunnmur

Fig 2.8
Grunnmur av Leca Isoblokk 35, trehus m/ trebjelkelag over

Fig 2.9
Murhus med flatt tak av Leca Byggeplank og murt gesims
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Vinduer og dører
Det skal benyttes Endeblokk som avslutning på
murverket mot alle døråpninger samt mot større
vinduer (lysåpning over ca 1,2 m) der det er behov
for styrke for mekanisk innfesting og påkjenninger
fra dør/vindu. Alternativt kan det benyttes Endeblokk punktvis ved innfestingspunktene, med Leca
Isoblokk 35 cm Standardblokk i mellom. Se fig 2.10
og 2.11.

Mot åpninger for mindre vinduer (lysåpning mindre
enn ca 1,2 m) brukes Leca Isoblokk 35 cm Standardblokk. Denne løsningen forutsetter at smyget pusses
med Weber.base 261 Fiberpuss etter våre anvisninger for å sikre tilstrekkelig god heft mellom
pussmørtelen og PUR-skummet i Isoblokken.
Lysåpning i murverket skal være ca. 20 mm større
enn utvendig karmmål. Det er meget viktig at smyget pusses eller slemmes med Weber Fiberpuss til
full lufttetting før dør eller vindu settes inn. Dør og
vindu festes mekanisk, for eksempel med kiler og
egnede ekspansjonsplugger i henhold til vindus- eller
dørprodusentens anvisninger. God tetting omkring
dør og vindu oppnås ved bruk av bunnfyllingslist
og elastisk fugemasse. Fugemassen må beskyttes
med dekklist. Mellom dekklist og fugemasse skal
det være et hulrom på 8 – 10 mm som fungerer som
drenskanal og trykkutjevning. Se fig 2.12.

Fig 2.10
Dør-/større vindusåpning
med Endeblokk i full høyde

Fig 2.12
Vindusinnsetting mot Endeblokk

Overdekninger

Fig 2.11
Dør-/vindusåpning med Endeblokk ved
festepunktene, standard Isoblokk 35 cm i mellom
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Over dør- og vindusåpninger i Leca Isoblokk 35 cm
brukes prefabrikkerte overdekningsbjelker. Høyden
på en bjelke er 39 cm, som tilsvarer 2 blokkskift
med en liggefuge imellom. Bjelkene leveres i 2
lengder, hhv 1,5 m og 3,0 m. Bjelkelengde 1,5 m
kan benyttes for åpninger med lysmål inntil 1,2 m
(oppleggslengde på hver side 0,15 m). Bjelkelengde

3,0 m kan benyttes på åpninger med lysmål inntil
2,5 m (oppleggslengde på hver side 0,25 m). Overdekningsbjelken leveres som 2 bjelkehalvdeler
samt EPS isolasjon. Hver bjelkehalvdel veier før
utstøping ca. 40 og 80 kg for hhv. 1,5 og 3,0 m
lengdene. Dimensjonen på EPS isolasjonen er H =
39 cm, B = 15 cm og L = 1,5 m. De to bjelkehalvdelene monteres med isolasjon i mellom, og klemmes
forsiktig sammen med tvinger. Før utstøping med
Weber B20 Tørrbetong, skjæres 3 vertikale spor i
toppen av EPS isolasjonen før det presses en tverrarmering (kappet/bøyd til av Leca Fugearmering)
ned i sporene. Tverrarmeringen bidrar til å holde
bjelkehalvdelene i rett posisjon under sammenklemmingen, og sammen etter utstøping. Se fig 2.13 og
bildeserie side 16.

liming av tilpasset blokk oppunder overdekningsbjelkene, alternativt i underkant av vinduet.

Som alternativ til overdekningsbjelker med høyde
39 cm kan man også bruke overdekningsbjelker
med høyde 25 cm. Disse har mindre kapasitet, og er
derfor bare egnet for mindre åpninger med moderat
til liten belastning. Dette krever høydetilpasning ved
oppleggene og kapping av isolasjon. Se fig. 2.14.

En annen situasjon er der arkitekten ønsker at
åpningen skal gå helt oppunder dekkekonstruksjonen, noe som normalt krever bruk av kraftige
L-vinkler, HSQ bjelker (hatteprofiler) eller U-bjelker
i stål der dekket tres inn mellom bjelkens under- og
overflens.

Ekstra store vindusåpninger

Over åpninger med særlig store spenn eller dekkelaster kan det være aktuelt å bruke egne underliggende
bærebjelker av stål eller armert betong. Det må i
så fall benyttes separate bærebjelker i indre og ytre
del av murverket, slik at mellomliggende hulrom
kan isoleres. Imidlertid vil det ofte være slik at bare
indre bjelke blir lastbærende i særlig grad utover
egenvekt. I slike tilfeller er det hensiktsmessig å
benytte Leca Overdekningsbjelke 39 cm eller 25 cm
for den ytre vangen, evt. med punktopplagring inn
til bærebjelke over indre vange dersom lysåpningen
er over 2,5 m. Se fig. 2.15.

Dersom det er behov for høydetilpasning ifbm.
åpninger kan dette utføres i overkant ved muring/
Fig 2.14
Leca Overdekningsbjelke
25 cm med isolasjon

Fig 2.13
Leca Overdekningsbjelke 39 cm
med isolasjon

Fig 2.15
Eksempel på løsning for store åpninger.
Må prosjekteres
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Leca Isoblokk 39 cm Overdekningsbjelke

Endeblokkene mures mot åpningen.
Sjekk at overflatene i åpningen er i lodd
og vater.

Endeblokkene mot åpningen pusses
eller slemmes, og Leca Laftestrimmel
legges sentrisk oppå isolasjonen. Bildet
viser pussavslutning langs en vertikal
stripe som vil bli skjult bak vinduskarmen.

Første bjelkehalvpart monteres

Isolasjonen av EPS monteres

Andre bjelkehalvpart monteres

Bjelken holdes i posisjon av tvinger som
sikrer fastholding av bjelkene under
utstøping.

Bevegelsesfuger
Ved lange veggfelt skal murverket oppdeles med
bevegelsesfuger minst hver 10-12 m (5-6 m fra
fastholdt hjørne). I boliger av normal størrelse er
det som oftest ikke nødvendig med bevegelsesfuger,
eller kun i ytre Lecavange dersom byggets geometri
tilsier at dette er fornuftig. Det vil da ofte være hensiktsmessig å mure opp veggen først, for så å skjære
opp den vertikale bevegelsesfugen med vinkelkutter
før veggen pusses. Fugen må være ca 15 mm bred
og skjæres gjennom fugearmeringen inn til PURisolasjonen. Til tetting av fugen anbefales Weber
Fugeprofil, evt. i kombinasjon med bunnfyllingslist
og elastisk fugemasse. Se fig 2.16.
Materialoverganger

Overgang mellom murverk og andre materialer
må planlegges og utføres riktig. Det vil ofte være
forskjellig svinn/svelling og temperaturbevegelse i
materialene. Derfor skal fuger og overganger utføres
slik at ikke tvangskrefter og skader oppstår.

Forsterkninger og evt.
forankring til bæresystem
Ferdig montert overdekningsbjelke med innsatt tverrarmering før utstøping med Weber B20 Tørrbetong. Leca
Fugearmering støpes inn i toppen av bjelken, og føres
videre til Toppblokk på hver side.
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Lokal forsterkning av murverket for å ta opp spesielle
påkjenninger vertikalt eller horisontalt kan utføres på
ulike måter. Vertikal forsterkning er aktuelt der større
punktlaster, det være seg fra bjelker eller søyler kommer ned på murverket.

En effektiv lastfordelingsbjelke kan etableres ved å
skjære bort Lecavangen i blokken under punktlasten,
for så å forskale og støpe ut med Weber B20 Tørrbetong. Se eksempel fig 2.17. Alternativt kan det
benyttes en avkappet del av Leca Overdekningsbjelke som støpes ut tilsvarende.

Fig 2.16
Prinspippskisse for bevegelsesfuger

Fig 2.17
Utstøpt lastfordelingsbjelke under punktlast

Fig 2.18
Avstiving av vegg mot innslisset stålsøyle.
Bevegelsesfuge ytre Lecavange

Dersom Lecavangen ikke har tilstrekkelig bæreevne
for punktlasten, eller byggets bæresystem er basert
på stålsøyler og bjelker, vil det teknisk sett være
hensiktsmessig å plassere de lastbærende søylene
på innsiden av murverket slik at veggen kan gå
uhindret forbi. Dersom det av arkitektoniske og
praktiske årsaker er sterkt ønskelig å skjule søylene
er det mulig å bygge dem inn i veggen. Når dette
gjøres vil det alltid være en viss risiko for at murverket
kan risse opp i ettertid. For å begrense risikoen må
søylen i størst mulig grad stå fritt fra murverket. En
velegnet løsning vil være å benytte Conlit brannisolasjon el. tilsvarende på innvendig side, som
festes til stålsøylen med sveisepinner. Overpussing
må utføres med Weber.base 261 Fiberpuss med
tilhørende fibernett. Dersom stålsøylen i tillegg skal
fungere som sideveis avstiving mot vindkrefter må
det etableres en forankring mellom søyle og vegg.
Forankringen må utføres med en viss fleksibilitet
mellom søyle og murverk, slik at fastlåsing og med
det ekstra fare for riss oppstår. Se eks. på utførelse i
fig. 2.18.
Fig 2.19 viser eksempel der murveggen går uhindret
forbi, men er avstivet mot en innvendig betongsøyle.
I slike tilfeller er det hensiktsmessig å benytte vertikale forankringsskinner med tilhørende bindere,
som boltes til søylen.

Fig 2.19
Avstiving av vegg
mot innvendig
betongsøyle.
Gjennomgående
bevegelsesfuge
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Slissing

Under bakken utvendig

Horisontale føringer for trekkerør bør legges inn
under muringen, slik at man unngår slissing etterpå.
Det vil da være hensiktsmessig å benytte et skift
med Toppblokk der de horisontale føringene skal
gå, og legge trekkerørene ned i sporet i toppen av
Toppblokken. Det pakkes godt med murmørtel rundt
trekkerørene før påfølgende skift mures.Ved slissing
i vegg etter at muringen er ferdig, må man unngå å
slisse horisontale spor på steder hvor belastningen er
stor. Slisser pusses igjen med glassfiberarmert puss,
f. eks. Weber.base 261 Fiberpuss. For mer informasjon
om slissing, se Leca Teknisk Håndbok.

Husk å benytte Platon grunnmursplate eller tilsvarende på den delen av grunnmuren som er under
terreng. Platon skal avsluttes med topplist øverst,
omtrent i terrengnivå.

Overflatebehandling
En god og varig vegg
krever skikkelig overflatebehandling

Det å få en Isoblokk-vegg til å holde seg pen over
tid er ikke vanskelig, men det krever riktige materialer brukt på en riktig måte. Utvendig over bakken
anbefaler vi kun nedenstående løsning, som gjennom flere års praktisk bruk har vist seg å redusere
faren for riss betydelig og gi svært gode resultater.
Utvendig behandling over bakken,
Weber.base 261 Fiberpuss

Systemet består av pussmørtelen Weber.base 261
Fiberpuss som sammen med Weber.therm 397
Armeringsnett reduserer faren for riss betydelig.
Mørtelen påføres med stålbrett eller sprøytes på Leca
murverket. Det første sjiktet skal ha en tykkelse på
4-6 millimeter. I dette sjiktlaget skal armeringsnettet
bakes inn ved å dra over med et stålbrett eller “sverd”
til nettet ikke er synlig som annet enn en forsiktig
struktur i mørtelen. Etter 1-2 dager kan sjikt nr. 2
påføres med stålbrett eller sprøyte i en tykkelse på
3-4 mm, dette gir en total pusstykkelse på min. 8 mm.
Etter litt tørk benyttes et filsebrett som dras over den
halvfuktige overflaten til man får ønsket overflate.
Ønsker man en kostet overflate benyttes murkost i
stedet for filsebrett. For å gjøre overflaten ferdig og
slagregnstett, må Fiberpussen overflatebehandles.
Dette kan alternativt gjøres med:
• Weber.ton 303 Silikatmaling. En mineralsk
diffusjonsåpen maling. (Organiske malinger skal
ikke benyttes på utvendig murverk)
• Weber.pas Silikatpuss, gjennomfarget sluttpuss.
Alle produktene finnes i 99 standardfarger, i tillegg
kan flere farger bestilles. Det er viktig at underlaget
får herde og tørke min. 14 dager før sluttbehandlingene påføres. Ved påføring skal underlag og lufttemperatur være min. +5 ºC. Ved fare for nedbør eller
for rask uttørking, bør fasaden tildekkes.
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Det er viktig å først fylle utette eller dårlig fylte
fuger med Murmørtel M5. Den videre overflatebehandlingen gjøres med Leca Slemmemørtel Grå.
(Se brosjyren Leca Byggebok).

Innvendig

For innvendig overflatebehandling foreslår vi
følgende alternativer:
• Weber.base KC 50/50. Dette er en smidig pussmørtel tilpasset underlagets styrke.
• Ønskes en finere overflatestruktur kan benyttes
Weber.base 136 Tynnpuss.
• Alternativt kan det benyttes Gipspuss (Weber.mur
630 eller Gypsum Naturgips). Begge er raske 		
og rasjonelle pussløsninger, velegnet for sprøyting
på større flater.
• I bygg der risikoen for opprissing er vesentlig,
anbefales å benytte Weber.base 261 Fiberpuss
system også innvendig. Typiske eksempler kan
være bygg med store lange veggfelt uten bevegelsesfuger eller annen naturlig oppdeling,
“komplisert” geometri f.eks. mange åpninger med
tynne veggfelt imellom samt lange spenn på over
dekningsbjelker og/eller etasjeskiller/tak.
• Weber.ton 303 Silikatmaling. En mineralsk
diffusjonsåpen maling.
• Weber.pas Silikatpuss, gjennomfarget sluttpuss.

Arkitekt: Boligsenteret Bergen AS

Minimalt
vedlikehold
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3. Tekniske egenskaper

Enestående
isolasjonsevne

Materialegenskaper

Varme

Vangene i Leca Isoblokk 35 cm består av Leca
betong med densitet 900 kg/m3 og trykkfasthet 5 N/
mm2. De to Lecavangene er bundet sammen med
stivt polyuretanskum (PUR) i tykkelse 15 cm og
med densitet 37 kg/m3. PUR-isolasjonen har svært
gode varmeisolerende egenskaper, med deklarert
varmeledningstall λ = 0,024 W/mK. PUR-skummets
gode mekaniske egenskaper og varige vedheft til
Leca flatene gir en svært god sammenbinding av
Leca vangene.
• Egenvekt av Leca Isoblokk 35 cm er ca. 17 kg/stk
(tørr). Egenvekt av strengmurt vegg (uten puss) er
ca. 200 kg/m2.

U-verdi for vegg av Leca Isoblokk 35 cm, strengmurt med fugetykkelse 10 mm og Leca laftestrimmel mellom mørtelfugene er 0,15 W/m2K.
Kuldebropåslaget for utvendig hjørne murt med
Leca Isoblokk 35 cm Hjørneblokk er 0,06 W/mK.
For innvendig hjørne er påslaget “0”.
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Pusset Leca murverk har gunstig varmekapasitet og
konduktivitet i forhold til å magasinere og avgi termisk energi i samsvar med døgnsyklusen. Temperatursvingningene over døgnet vil derfor være mindre
enn i et tilsvarende trehus. Ved en bevisst utnyttelse
av disse egenskapene (vindusplassering ifht solgang,

Larvik Storsenter. Arkitekt: Thorenfeldt as

eksponering av de tunge flatene, nattekjøling, etc.)
vil både kjøle- og oppvarmingsbehovet kunne
reduseres. I energiberegninger kan spesifikk varmekapasitet settes lik 900 J/kgK.

Kapasitetsdiagrammene i denne brosjyren er basert
på beregninger etter NS 3475: 2004 - “Prosjektering
av murverk. Beregnings- og konstruksjonsregler”
samt laboratorieforsøk på Leca murverk.

Lydisolering

Fukt- og temperaturbevegelser

Leca Isoblokk 35 cm i yttervegg gir god lydisolering
mot veitrafikkstøy pga. god dempning ved lave
frekvenser (R’w + Ctr = 40 dB). På grunn av blokkens oppbygging vil lydbølger i frekvensområdet
200 – 400 Hz “slå igjennom” veggen. Leca Isoblokk skal derfor ikke benyttes i lydskillende vegger i bygninger (Rw = 45 dB). For å oppnå gode
lydtekniske konstruksjoner er det avgjørende at
detaljer og knutepunkt er riktig prosjektert og utført.
Alle Leca flater som ikke skal benyttes som lydabsorbent, skal pusses eller slemmes til full poretetting. Det er spesielt viktig at flater som senere blir
utilgjengelige sårfylles og slemmes/pusses før innbygging. Velges en dekkeløsning med Leca Byggeplank på blokkmurverket, benyttes Weber Svillelist
20 x 10 mm for å minimalisere lydoverføringer og
sikre riktig kraftoverføring. Mer informasjon i Leca
Teknisk Håndbok.

For murverk av Leca Isoblokk 35 cm bør man regne
med et svinn i området 0,15 – 0,25 mm/m. Bruk
av Leca Fugearmering, utvendig puss med Weber
Fiberpuss og utførelse for øvrig ihht anvisninger gitt
i denne brosjyren, fordeler svinnet slik at man reduserer mulighetene for riss.Ytre murvange i en yttervegg av Leca Isoblokk vil bli utsatt for varierende
lufttemperatur over året og innefor det enkelte døgn.
Varmeutvidelseskoeffisienten for Lecamurverk
er 0,008 mm/mK. Pga. murverkets høye varmekapasitet er det primært de langsiktige variasjonene
over året som er dimensjonerende ifht. vurdering av
behovet for bevegelsesfuger.

Brannmotstand
Med bakgrunn i branndokumentasjonen på Leca
Isoblokk 25 og 30 cm, er murverk av Leca Isoblokk 35 cm med slemming/puss på begge sider er
vurdert til å ha brannmotstand inntil REI 120. For
å oppnå høyeste brannmotstandsevne forutsettes at
isolasjonen mot evt. åpninger i veggen blir tildekket,
f.eks. ved bruk av Leca Isoblokk 35 cm Endeblokk
vertikalt og 100 mm tykk Leca blokk horisontalt.
Se figur 3.1. I bygg i brannklasse 1 (BKL 1), der
brannkravet til bærende hovedsystem er R 30 (eller
REI 30 dersom veggen er en del av en branncelle),
er det tilstrekkelig at isolasjon mot åpninger dekkes
med Weber.base 261 Fiberpuss. Dette gjelder både
vertikalt (dersom det ikke benyttes Endeblokk), og
horisontalt på under- og oversiden av åpningen. Se
figur 2.11 og 2.12.

Murverksfastheter
Ved bruk av anbefalt murmørtel Weber.mix M5
Murmørtel og normal utførelses- og prosjekteringskontroll har murverk av Leca Isoblokk 35 cm
følgende dimensjonerende murverksfastheter:
Trykkfasthet i vertikalretning:
Bøyestrekkfasthet i vertikalretning:
Bøyestrekkfasthet i horisontalretning:

Figur 3.1
Beskyttelse av PUR isolasjonen mot åpninger for å oppnå
brannmotstand inntil REI 120

fcdy = 1,56 N/mm2
ftdy = 0,11 N/mm2
ftdx = 0,23 N/mm2
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Kapasitet for vertikallast
Kapasiteten for vertikallast Ncd (kN/m) avhenger av
veggens knekklengde le (m) og lastens eksentrisitet
e (mm) og hvilke murvanger som belastes. Knekklengden settes normalt lik netto etasjehøyde. Med
eksentrisitet menes avstanden mellom murvangens
senterlinje og tyngdepunktet til den totale vertikallasten (lastresultanten) som belaster murvangen.
For å få størst mulig bæreevne, bør vertikallast fra
etasjeskiller og tak legges sentrisk over murvangene.
Se diagram 3.1 og 3.2.
Kapasitetsdiagrammer er gitt for to lasttilfeller.
I diagram 3.1 føres all vertikallast ned på samme
vange, og kapasiteten er angitt for den belastede
vangen med tre plasseringer av lastresultanten Nf;
e = 0, 10 og 20 mm. For mellomliggende verdier
kan det interpoleres. I diagram 3.2 er begge vanger
belastet. Kapasiteten er gitt for hver vange, også her
med tre plasseringer av lastresultanten Nf; e = 0, 10
og 20 mm. Med begge vanger belastet blir

Diagram 3.1.
Kapasitet for vertikallast. All vertikallast på en vange med
lasteksentrisitet e = 0, 10 og 20 mm.

Diagram 3.2.
Kapasitet for vertikallast pr. vange, når det er vertikallast
på begge vanger med lasteksentrisitet e = 0, 10 og 20 mm
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kapasiteten for slanke vegger noe lavere pr. vange
enn når bare en vange belastes. Kapasiteten skal
være større enn dimensjonerende lastvirkning beregnet med lastkoeffisienter etter NS 3490 i bruddgrense-tilstanden.

Kapasitet for horisontallast fra vind
For bøyepåkjenning fra vindlast kan det regnes
konstruktivt samvirke mellom vangene uten Leca
Sikksakkarmering.
Dimensjonerende momentkapasitet i horisontalretningen er:
Leca Fugearmering i hver 2. fuge:
Mtdx = 10,0 kNm/m
Leca Fugearmering i hver fuge:
Mtdx = 19,3 kNm/m
Kapasitetsdiagrammene 3.3 og 3.4 gir tillatt dimensjonerende vindlast vf (kN/m2) for en vegg som
spenner horisontalt mellom vertikal sidestøtte fra
søyler/vegger.

Diagram 3.3.
Kapasitet for vindlast, horisontalt spenn. Fritt opplagt begge sider.

Diagram 3.4.
Kapasitet for vindlast, horisontalt spenn. Fast innspent begge sider, evt. vegg ført kontinuerlig forbi støtter begge
sider.
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Diagram 3.5.
Kapasitet for vindlast, vertikalt spenn. Varierende vertikallast
på begge vanger.

Dimensjonerende momentkapasitet i vertikalretningen er:
Mtdy = 2,0 kNm/m (uten bidrag fra egenvekt/
vertikallast)
Kapasitetsdiagram 3.5 gir tillatt dimensjonerende
vindlast vf (kN/m2) for en vegg som spenner vertikalt mellom horisontal sidestøtte fra gulv og tak.

tunge maskiner på fylling rundt grunnmur. Se for
øvrig brosjyren Leca Byggebok.

Prefabrikkerte overdekningsbjelker
Leca Overdekningsbjelke 39 cm

Leca Overdekningsbjelke 39 cm har høyde 39 cm,
som tilsvarer 2 blokkskift med en liggefuge imellom. Bjelken leveres som 2 bjelkehalvdeler samt
EPS isolasjon i 1,5 m og 3,0 m lengde. Bjelkelengde
Jordtrykk
1,5 m kan benyttes for åpninger med lysmål inntil
Murverk av Leca Isoblokk 35 har tilstrekkelig kapa- 1,2 m (oppleggslengde på hver side 0,15 m). Bjelkesitet mot jordtrykk fra drenerende fyllmasser under lengde 3,0 m kan benyttes på åpninger med lysmål
inntil 2,5 m (oppleggslengde på hver side 0,25 m).
følgende forutsetninger:
Hver bjelkehalvdel veier før utstøping ca. 40 og 80
kg for hhv. 1,5 og 3,0 m lengdene. Dimensjonen på
• Leca Sikksakk-armering i hver 2. fuge under
EPS isolasjonen er H=39 cm, B=15 cm og L=1,5 m.
terreng
• Maksimal avstand 6 m mellom avstivende
Dimensjonerende kapasiteter for hver bjelkehalvdel,
delevegger
utstøpt med B20 betong er:
• Gulv på grunn støpes før tilbakefylling, minst
Momentkapasitet:
21,0 kNm
2 cm oppå nederste blokkskift
Skjærkapasitet:		
22,0 kN
• Maksimalt 2 m fyllingshøyde
• Terrengfall 1:50 til minst 3 m fra grunnmuren
Kapasitetsdiagram 3.6 gir dimensjonerende jevnt
fordelt last qf (kN/m) pr. bjelkehalvdel for fritt
Ved tilbakefylling av Løs Leca reduseres jordtrykopplagt bjelke.
ket med 75 % og avstanden mellom avstivende
innvendige vegger kan økes til 9 m. Det må ikke
forekomme kjøring av gravemaskiner eller andre
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Diagram 3.6. Kapasitet pr. bjelkehalvdel av Leca Overdekningsbjelke 39 cm, jevnt fordelt belastning.

Leca Overdekningsbjelke 25 cm

Som alternativ til overdekningsbjelker med høyde
39 cm kan man også bruke overdekningsbjelker
med høyde 25 cm. Disse har lavere bæreevne, og
må derfor bare benyttes ved moderate belastninger.
Også disse bjelkene leveres som 2 bjelkehalvdeler
samt EPS isolasjon i 1,5 m og 3,0 m lengde. Bjelkelengde 1,5 m kan benyttes for åpninger med lysmål
inntil 1,2 m (oppleggslengde på hver side 0,15 m).
Bjelkelengde 3,0 m kan benyttes på åpninger med
lysmål inntil 2,5 m (oppleggslengde på hver side
0,25 m). Hver bjelkehalvdel veier før utstøping ca.

33 og 66 kg for hhv. 1,5 og 3,0 m lengdene. Dimensjonen på EPS isolasjonen er H=39 cm (må kappes
på byggeplass ned til 25 cm), B=15 cm og L=1,5 m.
Dimensjonerende kapasiteter for hver bjelkehalvdel,
utstøpt med B20 betong er:
Momentkapasitet:
6,3 kNm
Skjærkapasitet:		
20,0 kN

Diagram 3.7. Kapasitet pr. bjelkehalvdel av Leca Overdekningsbjelke 25 cm, jevnt fordelt belastning.
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Bygg med fornuft du kan leve lenge med!
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