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MURHUS 2.0
Vi har funnet opp murhuset på nytt.

En helt ny  Leca® Isoblokk

NYHET
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Leca.no

Lecablokk med 
not og fjær

En lettere og  
sterkere Lecablokk

Med den nye Isoblokken har vi funnet opp murhuset på nytt. Aldri har det vært 

lettere å bygge i mur. Aldri har du kunnet bygge en fullisolert yttervegg så hurtig, 

så lett og så nøyaktig. Den nye Isoblokken har så mange banebrytende kvaliteter 

at vi nærmest har funnet opp murhuset på nytt. Murhus 2.0 med andre ord.

Til deg som skal sette opp veggen: Si farvel til laftestrimmelen, farvel til kompli-

serte armeringsløsninger, farvel til tidkrevende justeringer i skiftet og til 30 % av 

vekten.

Til deg som skal bo i huset: Velkommen til et sunt hus som møter alle krav til 

isolasjon og tetthet, velkommen til vakre og nesten vedlikeholdsfrie overflater og 

velkommen til et sunt hus som puster naturlig.

Den nye høyeffektive Leca Isoblokk gjør  
jobben hurtigere og billigere
Med vår nye Isoblokk har vi forenklet jobben radikalt gjennom en rekke nyvinnin-

ger som sparer deg for tid og penger:

1
   

Vi fjerner laftestrimmelen. Den nye Isoblokken er utformet slik at isolasjon 
møter isolasjon. Laftestrimmelen i hvert skift er historie.

2
   

Vi gjør fugene smalere. Egne spor til armering halverer fugehøyden. Det 
betyr mindre forbruk av mørtel og hurtigere utlegging.

3
   

Ny armering på rull. Vår nyutviklede løsning for fugearmering skal bare 
rulles ut. Mye enklere og mye hurtigere.

4    En ny mørtelkasse gjør utleggingen enda enklere, rensligere og hurtigere.

5
   

Not og fjær (Leca Lock) gjør at blokken smetter på plass i korrekt posisjon og 
trenger minimalt med justering i skiftet.

6    

Lavere vekt. Vår banebrytende LSX-teknologi har gjort blokken 30 % lettere. 
Det betyr flere hundre kilo spart for ryggen hver eneste dag.

7
   

Færre elementer. Vi har utviklet en helt ny Multicut-blokk som kombinerer 
endeblokk pluss utvendig og innvendig hjørne i én og samme blokk. Det 
gjør planlegging og håndtering på byggeplass uendelig mye enklere.

Hvor mye tid kan du spare? 
De mest optimistiske mener at nyvinningene gjør det mulig å redusere byggeti-

den med inntil 30 % på en Leca yttervegg. Vi tør ikke love noe, men at det er både 

tid, penger og helse å spare, er hevet over tvil.

EN HELT NY LECA® ISOBLOKK.

NOT OG 
FJÆR

EFFEKTIV
ISOLASJON

30% 
LAVERE 

VEKT

FORENKLET 
SYSTEM

U-Verdi 
0,137 W/m2K
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MURHUS 2.0:
DEN NYE ISOBLOKK-YTTERVEGGEN. 
ENDA ENKLERE. ENDA RASKERE.

Leca® Fugearmering 40 

• Murverksarmering  

over bakkenivå

• Enklere og raskere

Leca Mørtelkasse 

• Mørtelkasse med  

lukkemekanisme

• Enklere og raskere

Weber Murmørtel M5 

• Velegnet for utleggging  

med mørtelkasse.

• Pumpbar
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Leca Murverksarmering 40
NYHET!

Armering til ny Isoblokk 30 og 35 cm 
– over bakken.

51972393

Leca Murverksarmering 35RF
NYHET!

Rustfri armering til ny Isoblokk 30 og 
35 cm – over bakken.

51972404

Leca Fugearmering 18 mm Til svinnarmering og konstruktiv 
armering av Leca murverk

46343273

Leca Sikksakk-armering 22,5 cm Armering til Isoblokk 30 og 35 cm 
under bakken

41691792

Produkt Dimensjon B x H x L/ beskrivelse NOBB-nr.

Leca Isoblokk 35 cm
NYHET!

35 x 20 x 50 51972915

Leca Isoblokk 35 cm Multicut
NYHET!

35 x 20 x 43 51972926

Leca Isoblokk 35 cm Lavblokk 9 cm
NYHET!

35 x 9 x 50 51972934

Leca Isoblokk 35 cm Lastblokk
NYHET!

35 x 20 x 50 51972945

Leca Isoblokk 35 cm U-Blokk
NYHET!

Lanseres i 2017

Leca Isobjelke komplett.
Overdekningsbjelke tilpasset  
20 cm skifthøyde.

35 x 20x 180
Leveres komplett med EPS-isolasjon. 
Tilpasset lysåpninger på inntil 1,5 m.

48700097

Leca Isobjelke komplett.
Overdekningsbjelke med 40 cm høyde.

35 x 40 x 300
Leveres komplett med EPS-isolasjon. 
Tilpasset lysåpninger på inntil 2,5 m.

48700101

Leca Isoblokk 30 cm
NYHET!

30 x 20 x 50 51972953

Leca Isoblokk 30 cm Multicut
NYHET!

30 x 20 x 43 51972964

Leca Isoblokk 30 cm Lavblokk 9 cm
NYHET!

30 x 9 x 50 51972972

Leca Isoblokk 30 cm Lastblokk
NYHET!

30 x 20 x 50 51972983

Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk
NYHET!

Lanseres i 2017

LECA® ISOBLOKK 35

LECA® ISOBLOKK 25

LECA® ISOBLOKK 30

Leca overdekningsbjelke 20 x 25 x 150
Overdekningsbjelke i 25 cm høyde til 
Isoblokk 25 og 30 cm. Leveres i sett av 
to stk bjelkehalvdeler uten isolasjon.

48164703

Leca overdekningsbjelke 20 x 25 x 300
Overdekningsbjelke i 25 cm høyde til 
Isoblokk 25 og 30 cm. Leveres i sett av 
to stk bjelkehalvdeler uten isolasjon.

48164718

Leca Isoblokk 25 cm standardblokk LSX 25 x 25 x 50 50523673

Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk LSX 25 x 25 x 50 50523616

Leca Iso U-blokk 25 cm LSX 25 x 25 x 25 10523645

Leca Isoblokk 25 cm tilpasningsblokk 
LSX

25 x 12 x 50 50523684

Leca Mørtelkasse
NYHET!

Lanseres i 2017

Weber Murmørtel M5 Murmørtel velegnet til de fleste mur- 
og pussarbeider.

46030002

ARMERING

MØRTEL
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VÅR NYE ISOBLOKK HAR ALLE DE KJENTE 
LECA®-KVALITETENE I BEHOLD
Joda, den nye Leca Isoblokk inneholder en rekke banebrytende innovasjoner, nyheter 

som gjør det enda enklere, hurtigere og smartere å bygge i mur. Samtidig viderefører 

den alle de velkjente Leca-egenskapene som gjør murhuset til det tryggeste, 

sunneste og mest vedlikeholdsvennlige du kan velge.

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.

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 LSX-teknologien 
absorberer blokken enda mindre vann.

Støtsikker
En murvegg tåler større mekanisk  
påvirkning enn våre tradisjonelle bygge-
materialer, og holder seg hel og vakker 
lenge. LSX-teknologien gjør Lecablokken 
enda sterkere med høyere trykkfasthet.

Skadedyrsikker
Leca inneholder ingen organiske stoffer 
som kan tiltrekke eller skape livsvilkår 
for skadedyr. 

Idiotsikker
Det har alltid vært enkelt å bygge med 
Leca. Med Leca Lock går byggingen enda 
enklere. Alle kan bygge med Leca.

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 vedlikeholds- 
intervaller 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 motstands-
dyktige mot fukt, sopp og råte, de krever 
minimalt av vedlikehold og er enkle å 
rive, separere og gjenbruke etter endt 
levetid.

Høy bokomfort 
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.

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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Hvis folk får velge, vil de ha murhus. Hvorfor? Rett og slett fordi 

flere og flere oppdager murhusets praktiske og estetiske kvaliteter. 

Og med den nye Isoblokken er det blitt enda enklere å velge mur.

La oss starte med estetikken, med arkitekturen. Det er noe eget med et murhus. 

Kanskje er det bare fordi det er færre av dem at de synes så godt? Kanskje er det enkelheten, 

renheten og elegansen? Eller er det tyngden og soliditeten? Et murhus er et signal til om-

verdenen om velutviklet smak, vilje til å gå egne veier og sans for praktiske og funksjonelle 

løsninger.

De praktiske fordelene ved murhuset er mange og innlysende. For mange er det aller  

viktigste det beskjedne vedlikeholdsbehovet. En godt utført murfasade holder seg like  

hel og vakker i årevis, gjerne 20 år. 

Og murhuset motstår så godt som alt. Det brenner ikke, det råtner ikke, det er  

skadedyrsikkert, støtsikkert og støysikkert. De termiske egenskapene gjør murhuset  

svalt om sommeren og lunt om vinteren. 

Den nye Isoblokken er én av mange nyvinninger som i de senere årene har gjort det  

enda lettere å bygge og enda enklere å realisere drømmen om et murhus.

FOLK VIL HA MURHUS. 
VI GIR DEG MURHUS 2.0
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Tabellen viser deg anbefalte løsninger for 
de forskjellige bygningsdeler. Over bakken 
har du som du ser flere forskjellige alter-
nativer. Alle alternativene har imidlertid 
akkurat det samme utvalg i farger.

OVERFLATEBEHANDLING UTVENDIG

Under bakken:
Weber Slemme-

mørtel

Sokkel:
Weber Sokkelpuss

Over bakken:
Weber Fiberpuss- 

system

VELG DITT HUS

UTVENDIG INNVENDIG

FASADE

- RELATERTE PRODUKTER -

weber.ton 303 Silikatmaling

weber.ton Silikonharpiksmaling

weber.pas Modelfino

Med Weber Fargevifte velger 
du enkelt riktig farge.

I Webers Fargevelger kan 
du leke deg med 99 ulike 
standardfarger på flere for-
skjellige hustyper. Gå inn på 
www.weber-norge.no

GRUNNBEHANDLING SLUTTBEHANDLING

Over bakken Weber Fiberpuss System Alt. 1: Silikonharpiksmaling

Alt. 2: Silikonharpikspuss

Alt. 3: Silikatmaling

Alt. 4: Silikatpuss

Alt. 5: Weber.min 209 Rivpuss

Sokkel Weber.base 260 Sokkelpuss

Under bakken Weber Slemmemørtel

Pusset murverk gir en solid og varig overflate. Over bakken gir det en flott og elegant fasade. 

Under bakken en tett og motstandsdyktig barriere. Puss og slemming kommer i flere alterna-

tive løsninger, strukturer og farger.  

Weber har et omfattende utvalg av egnede produkter, og er spesialister på nettopp puss på 

Leca. Se Webers nettside weber-norge.no for valg av produkt og løsning.

Brettskurt silikatpuss

Slemmemørtel

Brettskurt silikonharpikspuss

Modelfino

Snøpuss



14

15Leca er et registrert varemerke eiet av Saint-Gobain 

Innvendig har du enda flere valgmuligheter enn utvendig. Her ser du noen eksempler. 

Også innendørs kan du pusse rett på Isoblokk-veggen. Det er ikke nødvendig med utforing 

på innsiden. Mer informasjon finner du på weber-norge.no 

OVERFLATEBEHANDLING INNVENDIG

Filset finpuss
Filset finpuss 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.

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.

Bedre isolasjon sparer energi
De nye blokkene har enda bedre U-verdi. De isolerer med  

andre ord enda bedre. Etter siste revisjon av TEK10 er  

normalkravet til en yttervegg en U-verdi på 0,18 W/m2K. Den 

nye Leca Isoblokk 35 har en U-verdi på solide 0,137 W/m2K. 

Det gir et enda lunere hus og solid energiøkonomi.

30 % lettere blokker er bra for ryggen din
Tidligere veide Isoblokk 35 cm 19 kg. Nå veier den  

bare 13. Det er seks kilo pr blokk. Det betyr 60 kilo pr  

kvadratmeter og veldig mange kilo for en hel Leca- 

vegg. Og ikke minst betyr det færre tunge løft og  

mindre belastning på ryggen.

Tre blokker i én
Leca Isoblokk Multicut gjør systemet  

enklere. Den er endeblokk, utvendig og innvendig  

hjørne i én og samme blokk, og du tilpasser den  

enkelt med bare en håndsag.
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