Leca Block
®

Ett komplett system

Leca® Block – fullt av nytänkande
och fördelar
I femtio år har byggbranschen försetts med naturliga, hållbara och sunda lösningar
av Leca. Nu är det dags för nästa generation: ett nytt system fullt av nytänkande och
fördelar, inte minst när det gäller ergonomi och ekonomi.
Ett komplett system
Den nya generationen Leca Block
är ett komplett system som ger ett
helt nytt och rationellt sätt att mura
grunder, källarväggar och robusta
ytter- och innerväggar. Att mura
med Leca Block går snabbare med
betydligt mindre belastning på
kroppen än traditionell murning.
Lätta lyft – snabb murning
Leca Block är kortare och lättare än
traditionella murblock. Leca Block
i de större bredderna är försedda
med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga.
Själva arbetsmomenten förenklas
genom att de nya blocken har not
och spont. Detta underlättar arbetet
och sparar tid eftersom det inte
krävs någon inpassning. Blocken
hamnar rätt redan från början.
Nya hjälpmedel och bruk
De nya murarlådorna effektiviserar
appliceringen av murbruket. När
murarlådan fyllts med bruk dras den
med ett enkelt handgrepp över
blockraden. Bruket läggs ut snabbt
och i rätt mängd. Ett nytt pumpbart
tunnfogsbruk, Weber Flexoheft, och
speciella murarlådor som effektiviserar arbetet hör till systemet.
Murarlådor finns för både breda och
smala block.
Not och spont förenklar
Leca Block har not och spont. Det
förenklar arbetet, sparar tid och
blocken hamnar rätt från början.

Mindre åtgång av murbruk
Utan stötfog och med tunnare liggfog, minskar åtgången av bruk.
Speciella hörnblock
Hörnblockens utformning gör att
armeringen hamnar rätt även i hörn.
Det ger ett snyggt avslut i hörnen.

Leca® Block
– det är lätt att det
blir bra

Kortare och lättare
Leca Block är kortare än traditionella block och försedda med hål.
Det ger lägre vikt, enklare hantering
och minskad belastning på kroppen.
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Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB, har ensamrätt
till varumärket Leca och Leca-logotypen i Sverige.

Block för grunder och källarväggar finns i bredderna 200, 250, 300 och 350 mm i tre utföranden: raka block, hörnblock och passblock.

Block för innerväggar finns i tre bredder: 75, 95
och 125 mm i två utföranden: raka block och
hörnblock. Raka innerväggsblock finns också
i 150 mm bredd.

Balkarna finns i längderna 1500, 2400, 3000 och
3900 mm. Passblock förenklar höjdjusteringen.

Väggprofilen förenklar arbetet och förankringen till anslutande väggar. Den kan också
användas över mindre öppningar.

I programmet ingår också bistål för armering.

Enkla installationer. VP-rör kan dras vertikalt
i stenens hål eller horisontellt i liggfogen.
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