Leca® Basic

Leca® Lettvegg

Verdens letteste Lecablokk
gjør hardt arbeid enda lettere
Vi gjør hardt arbeid lettere.
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LSX.
Den logiske
fortsettelsen.
Vi har lenge sagt at vi jobber for å gjøre hardt arbeid lettere. Det
første skrittet tok vi med lanseringen av Leca Lock. Et helt nytt
blokksystem og nytt utstyr som gjorde jobben på byggeplassen
vesentlig enklere og hurtigere.
Den eneste logiske fortsettelsen var å lage en lettere blokk.
Etter langvarig innsats sammen med vårt forskningsinstitutt
i Paris, kom vi frem til LSX-teknologien som satte oss i stand
til å lage en blokk som ikke bare er lettere, men også sterkere
enn den gamle.
En lettere blokk betyr lettere arbeid og hurtigere fremdrift. Og
LSX-teknologien reduserer vekten med inntil 30 %. Snakk om
å gjøre hardt arbeid lettere.
LSX-merket forteller deg hvilke blokker
som er blitt inntil 30 % lettere.
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Før

Nå

19 kg

13 kg
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De gamle, gode Leca®-egenskapene
forandrer seg aldri.
De blir bare flere. Og bedre.
Fremdeles er Leca®-blokken det smarteste og
mest anvendelige byggematerialet som finnes.
Ingen kombinerer så mange gode bruksegenskaper
som den. Men vi lar oss ikke stoppe med det.
Vi produktutvikler.
Vi driver forskning
og utvikling.
Vi driver innovasjon.
Og fra tid til annen
betyr det riktig så
gode nyheter.
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Brannsikker
Leca brenner ikke. Ferdig med det. I
et land som vårt med verdensrekord i
husbranner, er brannsikkerhet en viktig
egenskap.

Støysikker
Leca isolerer bedre mot støy enn
lettere konstruksjoner. Lydgjennomgang mellom etasjer og mellom rom og
boenheter er noe av det som irriterer
nyboligkjøpere aller mest.
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Idiotsikker
Det har alltid vært enkelt å bygge med
Leca. Med Leca Lock går byggingen
enda enklere. Alle kan bygge med
Leca.
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Vedlikeholdsvennlig
Et trehus skal males eller beises hvert
5.- 6. år. Vegger må skrapes og panel
må skiftes. Et murhus derimot, er
nesten vedlikeholdsfritt. Vanligvis
holder det med vedlikeholdsintervaller
på 20-25 år. Det betyr både mindre
arbeid og lavere kostnader.

Miljøvennlig
Murverk gir sunne hus med lang levetid. Våre materialer inneholder ingen
helse- eller miljøfarlige stoffer, de avgir
ingen skadelige utslipp, de er motstandsdyktige mot fukt, sopp og råte,
de krever minimalt av vedlikehold og
er enkle å rive, separere og gjenbruke
etter endt levetid.
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Fuktsikker
Leca kan ikke råtne. Den er uorganisk
og gir ikke grobunn for sopp eller råteskader. Et gjennomfuktet murhus blir
ikke skadet, bare vått. Og beholder alle
sine gode egenskaper. Med LSXteknologien absorberer blokken enda
mindre vann.

Støtsikker
En murvegg tåler større mekanisk
påvirkning enn våre tradisjonelle
byggematerialer, og holder seg hel
og vakker lenge. LSX-teknologien gjør
Lecablokken enda sterkere med høyere
trykkfasthet.
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Skadedyrsikker
Leca inneholder ingen organiske stoffer
som kan tiltrekke eller skape livsvilkår
for skadedyr.

Forbedret

2013

LSXforbed
ret
2015

Varm om vinteren
– kald om sommeren
Murhus holder jevn temperatur innvendig, fordi mur er et «tregt» materiale
som opptar og lagrer temperaturen
rundt seg og avgir den svært langsomt.
Det betyr svalt og behagelig om
sommeren, og lunt og godt om
vinteren.

Enda lettere
Den patenterte LSX-teknologien gir en
sterkere blokk som er inntil 30 %
lettere. Først ut er Leca Basicblokk.

Enda raskere
Det har alltid gått fort med Leca.
Med Leca Lock går jobben enda raskere
unna. Så fort at det kan bli vanskelig å
stoppe i tide.
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Leca® Basic med LSX.
Nyheten som gjør hardt arbeid enda lettere.
Formen kjenner du fra før. Leca Lock med not og fjær. Smetter på plass i skiftet
og finner rett posisjon nesten av seg selv.
Nyheten er LSX-teknologien. Blokken er støpt med en helt ny type lettbetong
som gjør den inntil 30 % lettere. Det betyr at 25 cm blokken er blitt nesten
6 kilo lettere. Snakk om å gjøre hardt arbeid lettere.
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For spesielt interesserte:
Den patenterte LSX-teknologien tar utgangspunkt i en nyutviklet lettbetong med et tilsetningsstoff som fjerner behovet for tunge tilslag i betongen. Det nye tilsetningsstoffet
endrer porestrukturen i lettbetongen slik at få og store porer
er erstattet av mange små. Det gir en mer homogen struktur
og større styrke og tetthet. Den ferdige Leca-blokken blir
vesentlig lettere og får samtidig bedre mekaniske egenskaper
med finere overflate og skarpere hjørner. Den blir lettere å
mure, enklere å etterbehandle og kapping går dobbelt så fort.
I stikkordsform: Lettere, hurtigere og sterkere.

Weber Murmørtel M5
Leca Basic mørtelkasse

• Velegnet for utlegging
med mørtelkasse

• Raskere og enklere utlegging

• Pumpbar
7

Leca® Lettvegg.
Norges raskeste lettvegg.
Aldri har det vært enklere og raskere å bygge en lettvegg. Leca Lettveggsblokk
skal ikke mures, den skal limes. Det hurtigherdende limet gjør dessuten at du
kan bygge helt til taket uten opphold. Og med den nye halvblokken som
reduserer behovet for kapping, går jobben enda raskere.

RASK

Leca Limkasse
For enkel og korrekt utlegging
av Weber Blokklim.

Weber
Blokklim
Spesiallim for
montering av
Leca Lettveggsblokk.
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Weber Sparkel
Ferdigblandet spesialsparkel
for påføring med stålsparkel.

RASKERE

Weber
Stone Fix
• Enkelt
• Raskt
• Herder fort
• Lav vekt
• Drøyt i bruk
• Veldig sterkt

Weber Sparkel RS
• Påføres med rull eller sprøyte
• Enklere
• Raskere
• Jevn og glatt overflate
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Så enkelt monterer
du en Leca® Lettvegg

1

Første blokk settes tørt i hjørnet, i sporet fra lettveggsskinnene.

Leca Lettvegg skal ikke mures, den skal limes. Weber Blokklim
blandes i hht anvisning på sekken, og helles i Leca Limkasse.
Sett Limkassen oppå blokkskiftet og dra den støtt over blokkene.

2B

3

En alternativ limemetode som er både enklere og raskere, er å
bruke weber Stone Fix – lim på boks. Limet sprayes på plass med
Twin Tip dyse. Limet er meget sterkt, herder fort og veier nesten
ingenting.

Det finnes egne hjørneblokker som gir skarpe, fine hjørner.

4

Det er flere måter å lage overdekninger over dør-/ vindusåpninger
på. For åpninger med bredde under 1,2 meter, er enkleste løsning å bruke Leca Lettveggsskinne. Den legges over åpningen
med minst 30 cm støtte på hver side. NB: Bruk lim i vertikale
fuger over åpninger.
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Det kan legges trekkerør for elektrisitet og vann både horisontalt
og vertikalt i Leca Lettvegg. Når blokkene mures i halv blokks
forband får man gjennomgående vertikale kanaler som det kan
trekkes rør gjennom. Trekkingen kan også utføres vertikalt når
veggen er ferdig oppsatt.

Aldri har det vært enklere, og aldri har det gått raskere å sette opp en Leca-vegg.
Med not og fjær blir denne veggen utrolig presis og lettmontert. Med lim i stedet for mørtel,
og sparkel i stedet for puss får du opp et tempo du aldri har sett maken til på en Leca-vegg.
Spesielt med weber Stone Fix og den nye rullesparkelen weber Sparkel RS.

6

Vegguttak for rør kan f.eks. tas med egnet hullbor og koblingsboks festes i veggen.

8

Leca Lettvegg har en fin overflatestruktur og kan sparkles i
stedet for å pusses. Til det brukes en av de to spesialsparklene
weber Sparkel, som kan påføres med stålsparkel, eller weber
Sparkel RS, som kan påføres med malerulle eller sprøyte.
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Deretter påføres første sjikt av sparkelen med egnet redskap.
Til forsterkning rundt åpninger hvor dette er nødvendig, brukes
et fibernett som bakes inn i sparkelen.

7

I tak festes lettveggen med Leca Lettvegg Toppforankring som gir
nødvendig sideavstivning for veggen.

9

På utvendige hjørner bruker du Hjørneprofil Sparkel, som bakes
inn i sparkelen.

11

Når sparkelen er tørr slipes den lett med fint sandpapir, og et
nytt sjikt med sparkel legges på. Neste dag kan dette pusses,
og veggen er klar for maling. En mye enklere metode enn å
pusse en Leca-vegg.
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Eksempler på veggkonstruksjoner
med Leca® Lettvegg
BINDER

Leca® lettveggsskinne

Leca® lettveggsblokk 88 mm

weber Blokklim /
weber Stone Fix

Leca® lettvegg
hjørneblokk
88 mm

weber sparkel / weber sparkel rs

88 mm Leca Lettvegg
• Rask og enkel montering
• Not og fjær på 4 sider
• Tilpasset kanalsystem for tekniske installasjoner
• Stor valgfrihet i overflatebehandling og struktur
• El 60
Dette er tidenes raskeste Leca vegg. Veggen som stables som
Lego-klosser, limes med spraylim på boks og sparkles i stedet
for å pusses. Den kan selvfølgelig også pusses, hvis du foretrekker det.
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Leca® lettveggsskinne
MED BINDERE
weber Blokklim /
weber Stone Fix

kanaler tilpasset
rør i rør-system
weber universal
flislim

kanaler tilpasset
tekniske installasjoner

Leca® lettveggsblokk 88 mm

Poretetting:
WEBER.TEC SUPERFLEX D2
MEMBRAN:
WEBER.TEC SUPERFLEX D2 (1-2 sjikt)

weber color.universal fugemasse

Våtromsvegg med Leca Lettvegg
• Fuktsikker løsning
• Tilpasset kanalsystem for skjult anlegg
• Ingen fukt- og råterisiko
• Rask montering
Dette er den perfekte våtromsveggen. Du unngår fukt- og råteskader fordi
Leca tåler vann. Og med den hastigheten du setter opp veggen på, finnes det
ikke den våtromsvegg som kan måle seg.
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De viktige detaljene som gir
deg den enkleste, raskeste
og beste lettveggen
Leca Lettvegg med Leca Lock er et gjennomtenkt system hvor ingen ting er
overlatt til tilfeldighetene. Enkle, fornuftige løsninger på alle de små utfordringene sikrer
deg en vegg som står like stø og like vakker i tiår fremover. Her ser du noen av våre
detaljløsninger. På våre websider www.weber-norge.no vil du finne langt flere.

Innfesting av servanter
og liknende

Overdekning over dører/vinduer
Overdekninger over åpninger (mindre enn 1,2 m)
lages enklest med Leca Lettveggsskinne. Det
anbefales å lime vertikale fuger over åpningen.

Ved innfestingspunkter ifbm vegghengte installasjoner, som f.eks. servanter og toalettrammer, bør
veggen forsterkes. Kanalene utstøpes med betong
i området for festepunktene. Installasjonene festes
ihht. leverandørens anvisninger.

Weber B20

mineralull

weber Blokklim /
weber Stone Fix
Leca lettveggsskinne

Innfesting mot gulv
Vegg av Leca Lettveggsblokk plasseres på avrettet
underlag eller fundament, slik at utsparingsmål for
dører, vinduer etc. blir korrekt i forhold til ferdig
gulvnivå. Dette bør planlegges nøye, slik at man
slipper å gjøre tiltak og justeringer i etterkant.
Dersom underlaget er plant og høydeavvikene
minimale, kan Leca Lettveggsskinnen festes
direkte mot underlaget og veggen bygges
ut fra denne.
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Leca lettveggsskinne

Bevegelsesfuger
Avstanden mellom vertikale bevegelsesfuger i vegg av Leca Lettveggsblokk bør
ikke overstige 10 m. Oppmuring mot Leca
Lettveggsskinne vil fungere som vertikal
bevegelsesfuge ved bruk av elastisk
fugemasse i hjørneovergangen.

Leca Lettvegg Toppforankring
weber blokklim/
weber stone fix

Vertikal bevegelsesfuge kan med fordel
skjæres opp med vinkelkutter etter at
veggen er oppsatt og sparklet. Anbefalt
fugebredde 8-10 mm. Fugen tettes med
bunnfyllingslist og elastisk fugemasse.
I veggtopp må det sørges for
sideavstivning på hver side av fugen.

bunnfyllingslist

Elastisk
Fugemasse

Leca
lettveggsskinne

Innfesting mot vegg

Bindere

Leca Lettvegger kan festes mot de
fleste typer vegger ved hjelp av Leca
Lettveggsskinne. Skinnen monteres
mot bakveggen med skruer eller
spiker som er tilpasset underlaget.

Stålskinne L -profil
isolasjon

Innfesting mot tak
Vegg av Leca Lettveggsblokk skal normalt være ikkebærende. Innfesting og avstivning mot dekke/tak må
derfor utføres som en “teleskopløsning”, som tillater
nedbøyning av dekket uten at veggen belastes. Det kan
benyttes en L-profil på begge sider av veggen som vist
her, alternativt Leca Lettvegg Toppforankring (se bilde 8,
side 9). Normal fugetykkelse mellom overkant vegg og
underkant dekke er 15-20 mm.
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Prosjektinformasjon
Entreprenør:

Hent Entreprenør AS
Byggherre:

MotorTrade AS
Murarbeider:

Trondheim Murservice AS

Å bruke Leca Lettveggsblokk på verkstedet
viste seg å være en god løsning i det nye
bygget til Motortrade i Trondheim.

Arkitekt:

Lusparken Arkitekter AS
Weberprodukter:

Leca Lettveggsblokk
Leca Basicblokk

Lettveggsblokk
var enklest
			

Tekst og foto: Gaute B. Iversen

MotorTrade AS er en av de største bilforhandlerne i Trondheim. Da de skulle
bygg nytt salgsanlegg og verksted for
Mercedes og Peugeot var det mange
løsninger som skulle vurderes.
– Det ble foreslått å bruke Leca Lettveggsblokk i en halv vegg på verkstedet. Det er forventet mer påkjenning
langs bakken, derfor ønsket man noe
som også var enkelt å reparere, forteller
Steinar Skogrand, anleggsleder for
Hent Entreprenør AS.
Gjennom hele verkstedhallen går det
en vegg i halv høyde bygget med Leca
Lettveggsblokk. Over Lettveggsblokken
er de store hallene delt av med sandwich-elementer som henger fra taket.
– Så lenge elementene ikke skulle hvile
på blokken, gikk dette fint. Vi har bare

gjort oss gode erfaringer med blokken
og arbeidet med den, forteller Arne
Syrstad i Trondheim Murservice AS.
Lange strekk

I kjelleren på det nye bilanlegget er det
også brukt store mengder Leca blokk.
Basicblokken er brukt i skillevegger
mellom salgshallene for bruktbiler.
De etasjehøye veggene er på det
meste nesten 80 meter lange.
– Fordelen med Leca er at det gir
brannsikring og er lett å reparere om
det skulle få skader. I et anlegg som
dette hvor biler flyttes på hele tiden,
kan det fort oppstå skader som trenger
reparasjoner, sier Arne Syrstad i
Trondheim Murservice AS.

I kjelleren er det bygget skillevegger med
Leca Basic. – Det gir solide vegger og brannsikring, forteller Arne Syrstad i Trondheim
Murservice AS.

16

Gjennom hele verkstedet
er det bygget en halv vegg i
Leca Lettveggsblokk. Det gir
en vegg som tåler mer og er
lettere å reparere.
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Så enkelt bygger du
med Leca® Basicblokk LSX

1

Start med en Basic Hjørneblokk i hjørnet, blokken har spor i
toppen som sikrer kontinuerlig armering i hjørnene. Inntil denne
benyttes Basicblokk på hver side.

3

Sett opp hjørnestolper eller tilsvarende for å hjelpe til med å
mure veggen i lodd. Riktig retning samt høyde benytter du
murersnor til.

5

Muresnor hjelper deg i arbeidet med å holde riktig retning og
høyde underveis i arbeidet.
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2

Not og fjær i kantene låser blokkene til hverandre i riktig posisjon

4

Fugearmering legges i begge armeringssporene. I hjørneblokkene plasseres de slik. Armering legges i første skift,
og deretter annet hvert skift.

6

Weber Murmørtel M5 er en spesialmørtel for utlegging med
mørtelkasse. Bland mørtelen i hht anvisningen på sekken, hell
den blandede massen i mørtelkassen, og dra kassen langsomt
over blokkene. Da får du riktig mengde mørtel på riktig plass på
aller enkleste og raskeste måte.

Nå er det blitt enda lettere å bygge med Leca
Det har aldri vært vanskelig, men med den nye LSX-teknologien er Leca Basicblokk blitt 30 % lettere. Og med not og fjær som låser blokkene i rett posisjon,
og mørtelkasse som legger ut mørtelen helt perfekt, er det bare å stable i vei.
Lettere og raskere enn noensinne.

7

Da er det bare å stable blokker tett i tett oppå mørtelstrengene,
not og fjær sikrer rask og korrekt plassering av blokkene

9

8

Over dør- og vindusåpninger bygges en midlertidig understøttelse for et U-blokkskift. U-blokkskiftet armeres med Leca
U-blokkarmering og støpes ut med Weber B 20 betong. Blokker
som mures oppå U-blokkskift over åpninger anbefales murt med
mørtel også i vertikalfugene.

10

Bruk Leca U-blokk i øverste skift.
Kapp ett bein av blokken i hjørnene, så får du gjennomgående
utsparing for armering/ betong i toppskiftet.

11

12

U-blokkskiftet armeres med Leca U-blokkarmering
Deretter fylles U-blokksporet med Weber B20 Tørrbetong. Toppen avrettes og overflødig betong trekkes av..
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Eksempler på veggkonstruksjoner
med Leca® Basic LSX
Leca® Basic u-blokk LSX 15 cm

weber B20

Leca® u-blokk armering
Leca® basicblokk LSX 15 cm

Weber Murmørtel m5

Leca® fugearmering 18 mm

Leca® Basic
hjørneblokk LSX
15 cm

weber Tynnpuss

weber sparkel

va l g fr i o v erfl at ebe h a n d l i n g
se www. we b er . n o f o r flere a ltern at i ver

Innvendig vegg/brannvegg med Leca Basic LSX 15 cm
• Rask montering
• Not og fjær på 4 sider
• Ubrennbar REI240
• Robust
Leca Lock-systemet med not og fjær, blokklim og mørtelkasse er perfekt for
raskt å sette opp solide vegger med gode brann- og lydegenskaper.
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weber B20
Leca® Basic u-blokk LSX 25 cm
Leca® u-blokk armering

Leca® basicblokk LSX 25 cm

Weber Murmørtel m5
Leca® fugearmering 18 mm

Leca® Basic
hjørneblokk LSX
25 cm

Weber.therm 397
Armeringsnett

Weber.base 261
Fiberpuss

weber Silikonharpiksmaling
va l g fr i o v erfl at ebe h a n d l i n g

Utvendig vegg med Leca Basic LSX 25 cm
• Robust og trygg
• Kan fylles inntil med jordmasser
• Stort bruksområde
• Fuktsikker
Utvendige Leca vegger ser du overalt i Norge. Nå kan slike
vegger settes opp enklere, raskere og mer presist med
Leca Lock-systemet.
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Overflater
Pusset murverk er en av de aller flotteste overflatene du kan ha, inne
som ute, og uten tvil en av de mest varige og solide. Innvendig har du
mange muligheter for strukturer og farger. Her er det smak og bruksområder som bestemmer hvordan du vil behandle veggen. Her ser
du noen av de utallige måtene du kan boltre deg med puss på Leca.
Weber har et omfattende utvalg av egnede produkter, og er spesialister
på nettopp puss på Leca.

UTVENDIG

INNVENDIG

VELG DITT HUS

FASADE

- RELATERTE PRODUKTER weber.ton 303 Silikatmaling
weber.ton Silikonharpiksmaling
weber.pas Modelfino

Med Weber Fargevifte velger
du enkelt riktig farge.

Brettskurt puss
Brettskurt puss gir et litt røft
utseende, og passer utmerket i
røffere miljøer, som sportsboder,
garasjer, kjeller og liknende. Dette
er en robust pussløsning som
tåler fukt og tøff behandling.
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I Webers Fargevelger kan du leke deg
med våre 99 standardfarger på flere
forskjellige hustyper.
Se www.weber-norge.no

Weber Fintrekk
Weber Fintrekk gir deg muligheten til å
få en murvegg, samtidig som du får en
jevn og pen overflate med fin struktur.

Sparklet og malt mur
Med weber Sparkel oppnår du en meget jevn,
glatt og fin overflate. En moderne løsning med
svært enkelt renhold.
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Slik velger du riktig blokk til oppgaven

Kan brukes

Modifisert løsning
kan brukes

Bruksområde	

Leca Lettvegg 88 mm

Leca Lettvegg 118 mm

weber Sparkel

Velegnet

Velegnet

weber Sparkel RS

Velegnet

Velegnet

37 dB

40 dB

-

-

Lettvegg
Bærevegg
Våtrom
Fuktutsatt miljø
Miljø med krav til robusthet
Brannvegg
Brannseksjoneringsvegg
Branncellebegrensende vegg
Utendørs
Innendørs
Lavt vedlikeholdsbehov
Muring / LIMING
weber Murmørtel M5
weber Blokklim
weber Stone Fix
Overflatebehandling*

Brannegenskaper
El 60
EI120
REI 60
>REI 240
Lydegenskaper (lydreduksjonstall Rw**)
Overflatebehandling
3 + 3 mm sparkel
5 + 5 mm puss
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*For flere overflatebehandlinger, se www.weber-norge.no			

Leca Basic LSX 15 cm

Leca Basic LSX 20 cm

Leca Basic LSX 25 cm

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

-

-

-

44 dB

45 dB

46 dB

**Foreløpig estimerte lab-verdier. Evt reduksjon for flanketransmisjon må gjøres i hvert enkelt tilfelle.
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Leca® Lock med not og fjær.
Nå inntil 30 % lavere vekt med den nye LSX-teknologien.

Leca® Basic
Blokker

Dimensjon B x H x L/
beskrivelse

NOBB-nr.

Leca® Basicblokk LSX 15 cm NYHET!

15 x 25 x 50 Forbruk 8 stk/m2

49082736

Leca Basic Hjørneblokk LSX 15 cm NYHET!

15 x 25 x 50

49082793

Leca® Basic U-blokk 15 cm LSX NYHET!

15 x 25 x 25

49082766

Leca® Basicblokk LSX 20 cm NYHET!

20 x 25 x 50 Forbruk 8 stk/m2

49082721

Leca Basic Hjørneblokk LSX 20 cm NYHET!

20 x 25 x 50

49082785

Leca® Basic U-blokk LSX 20 cm NYHET!

20 x 25 x 25

49082755

Leca® Basicblokk LSX 25 cm NYHET!

25 x 25 x 50 Forbruk 8 stk/m2

49082717

Leca Basic Hjørneblokk LSX 25 cm NYHET!

25 x 25 x 50

49082774

Leca® Basic U-blokk LSX 25 cm NYHET!

25 x 25 x 25

49082740

weber Murmørtel M5

Murmørtel velegnet til de fleste
mur- og pussarbeider. Pumpbar.
25 kg

46030002

Leca® Basic Mørtelkasse 15 cm

Mørtelkasse til påføring av Weber
Murmørtel til Leca® Basic og
Universal 15 cm

46138101

Leca® Basic Mørtelkasse 20 cm

Mørtelkasse til påføring av Weber
Murmørtel til Leca® Basic og
Universal 20 cm

46138116

Leca® Basic Mørtelkasse 25 cm

Mørtelkasse til påføring av
Weber Murmørtel til Leca® Basic,
Isoblokk og Universal 25 cm

46138120

Bordsag CM42 230V NYHET!

Elektrisk bordsag til Leca blokker.
Kappedybde inntil 135 mm.
Velegnet til kapping av Leca
Lettveggsblokker.

49082263

Diamantblad 4 x 4 Explorer NYHET!

Diamantblad til bordsag CM42.
Tilpasset kapping av Leca.

49082214

®

®

®

Mørtel

Tilbehør/ utstyr
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Leca® Lettvegg
Dimensjon B x H x L/ beskrivelse

NOBB-nr.

Leca Lettveggsblokk 88 mm

8,8 x 30 x 50 Forbruk 6,7 stk/m

46316786

Leca Lettvegg Hjørneblokk 88 mm

Blokker
®

2

8,8 x 30 x 50

46316794

Leca® Lettvegg Halvblokk 88 mm NYHET! 8,8 x 30 x 25

49437057

Leca® Lettveggsblokk 118 mm

11,8 x 30 x 50 Forbruk 6,7 stk/m2

46316805

Leca Lettvegg Hjørneblokk 118 mm

11,8 x 30 x 50

46316813

Leca® Lettvegg Halvblokk 118 mm NYHET!

11,8 x 30 x 25

49437061

weber Blokklim

Lim til Leca Lettveggsblokker.
Påføres med Leca Limkasse.

46183665

weber Stone Fix 750 ml.

Lim til Leca Lettveggsblokker,
belegningsstein m.m. Påføres med
Weber Skumpistol.

47513813

weber Clean Fix 500 ml

Rensevæske til bruk etter weber
Stone Fix. Rengjøring av weber
Skumpistol m.m.

47513824

weber Sparkel 12 ltr

Fleksibel sparkel til bruk innvendig
på Leca®, betong, puss mm. Spann
à 12 ltr.

46307535

weber Sparkel RS 12 ltr
weber Sparkel RS 15 ltr sekk NYHET!

Fleksibel sparkel til bruk innvendig
på Leca®, betong, puss mm.
Påføres med rull eller sprøyte.
Spann à 12 liter eller sekk à 15 liter.

47751775
47751756

Leca Limkasse 88 mm

Limkasse til påføring av weber
Blokklim til Leca Lettveggsblokker
88 mm

46138135

Leca Limkasse 118 mm

Limkasse til påføring av weber
Blokklim til Leca Lettveggsblokker
188 mm

46138146

weber Skumpistol

Pistol til applisering av weber
Stone Fix

47592046

weber Twintip

Y-formet munnstykke/dyse til weber
Skumpistol for påføring på Leca
Lettveggsblokker. 5stk/pose.

47592035

Leca® Lettveggsskinne med bindere

Vegg- og gulvskinne med 4 stk.
bindere for Leca® Lettvegg. Leveres
i lengder à 2,5 meter. 10 skinner og
40 bindere pr. pakke

46343303

Leca® Lettvegg Toppforankring

Beslag til forankring av Leca®
Lettvegg mot etasjeskiller/tak.
Kartong à 10 stk.

46343292

Leca® Lettvegg murersnorfeste

Festebrakett for murersnor tilpasset
Leca® Lettveggsskinne

46343341

®

®

Mørtel etc

Tilbehør/ utstyr
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VI støtter
skijentene

Innovasjon gir lederskap.
Ingen blir best av å gjøre som de andre. Evnen og viljen til
å tenke nytt er avgjørende for den som vil ligge foran konkurrentene. Med den nye, patenterte LSX-teknologien øker
vi forspranget ytterligere. Vi gjør hverdagen enklere og det
harde arbeidet lettere for håndverkeren.
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Saint-Gobain Byggevarer AS
Brobekkveien 84
Postboks 216 Alnabru
0614 Oslo
Tel. 22 88 77 00
Fax: 22 64 54 54
e-post: info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

