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Produktfordeler

Leca Lettvegg er en rask og effektiv løsning for ikke bærende innervegger. Blokkene låser seg perfekt i riktig posisjon, 
og kan bygges helt til taket i én operasjon. I stedet for vanlig muring med mørtel og murskje, bruker du weber Blokklim 
og Leca Limkasse. Da får du eksakte fuger med riktig plassering og riktig tykkelse. Kombinasjonen av tynnere fuger og 
limkasse gir inntil 90% lavere forbruk av lim sammenliknet med tidligere mørtelforbruk. Limkassen er robust og enkel å 
håndtere. Den har en åpne-/lukkefunksjon og en størrelse tilpasset forbruket. Se eget produktdatablad for informasjon 
om tilbehørsprodukter.

Produktbeskrivelse

Leca Lettvegg er en rask og effektiv løsning for ikke bærende innervegger. Blokkene låser seg perfekt i riktig posisjon, 
og kan bygges helt til taket i én operasjon. I stedet for vanlig muring med mørtel og murskje, bruker du weber Blokklim 
og Leca Limkasse. Da får du eksakte fuger med riktig plassering og riktig tykkelse. Kombinasjonen av tynnere fuger og 
limkasse gir inntil 90% lavere forbruk av lim sammenliknet med tidligere mørtelforbruk. Limkassen er robust og enkel å 
håndtere. Den har en åpne-/lukkefunksjon og en størrelse tilpasset forbruket. Se eget produktdatablad for informasjon 
om tilbehørsprodukter.
Rask utførelse
Lavt mørtelforbruk
Lav vekt
Tåler fukt
God brannmotstand
Motstandsdyktig mot sopp, råte, mugg og skadedyr
Robust
Lang levetid
RÅMATERIALER
Leca Lettveggsblokker fremstilles av Leca Lettklinker, sement, sand og vann. For ytterligere produktinformasjon om 
Leca blokker henvises blant annet til følgende informasjon som du kan finne på våre nettsider.
DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER
Brosjyrer Leca Byggebok, Leca Teknisk Håndbok, Weber Proffhåndbok.
SINTEF Byggforsk Tekniske Godkjenninger
Komplett produktliste for Leca blokker, med nøkkelinformasjon om hver blokktype
FDV for Leca blokker
Kontrollplan for utførelse av Leca vegger
Datablader for tilbehørsprodukter til Leca Lettvegg
CE-deklarasjoner for Leca blokker
NS 3420 beskrivelser for Leca blokker
Løsningsbeskrivelser og detaljtegninger
Kalkulasjonsprogram for mengdeberegning av Leca blokker
Filmer som viser muring med Leca blokker
EGENSKAPER VED LECA LETTVEGGSBLOKKER
Leca Lettveggsblokker har
god fuktsikkerhet (tåler å bli fuktig)
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god brannmotstand
lav vekt
god styrke og lang levetid
kun uorganiske bestanddeler
god motstand mot sopp, råte, mugg og skadedyr

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP 
DoP-NO-BL02
STYRKE OG ROMVEKT  
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor. 
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3. 
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt Dimensjon bxhxl
(mm)

Styrke/Densitet
(N/mm2 / kg/m3)

Varenr

Leca Lettveggsblokk 88 
mm

88 x 300 x 500 3 / 1000 5200632829

Leca Lettvegg Hjørneblokk 
88 mm

88 x 300 x 500 3 / 1000 5200632831

Leca Lettvegg halvblokk 88 
mm

88 x 300 x 250 3 / 1000 5200684184

Leca Lettveggsblokk 118 
mm

118 x 300 x 500 2,5 / 10001) 5200632834

Leca Lettvegg Hjørneblokk 
118 mm

118 x 300 x 500 2,5 / 10001) 5200632835

Leca Lettvegg halvblokk 
118 mm

118 x 300 x 250 2,5 / 10001) 5200684187

1) For endelige verdier se SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning
LUFTLYDISOLASJON, BRANNKLASSE OG EGENLAST 
Fremgår av tabellen nedenfor

Produkt Lyd 1) R 
w

Brann-Klasse 2) Egenlast 3)

(kg/m2)2 x 10 mm puss 2 x 3 mm sparkel

Leca Lettveggsblokk 
88 mm

41  37 EI 60 80

Leca Lettvegg Hjør-
neblokk 88 mm

41  37 EI 60 80

Leca Lettvegg halv-
blokk 88 mm

41  37 EI 60  

Leca Lettveggsblokk 
118 mm

43  40 EI 60 95

Leca Lettvegg Hjør-
neblokk 118 mm

43  40 EI 60 95

Leca Lettvegg halv-
blokk 118 mm

43  40 EI 60  

1) Lydverdiene forutsetter delt limt liggefuge, stussfuger satt ”knas” sammen og to-sidig sparkel/puss(10 + 10 mm) til 
full lufttetthet. Laboratoriemålte lydverdier. Installert i bygget må forventes noe lavere verdi på grunn av flanketrans-
misjonstap, normalt 3 dB for Leca-konstruksjoner. 
2) Forutsetter 3 mm sparkel full lufttetthet på begge sider. Alternativt min. 4 mm puss på brannbelastet side. 
3) Egenlast er oppgitt for ferdig upusset og murt vegg.
FUKTEGENSKAPER 
Leca Lettveggsblokk har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi 
for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.
BESTANDIGHET 
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende 
når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstands-
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evnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.
INNEKLIMAPÅVIRKNING 
Leca blokker er bedømt til å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som 
har helsemessig betydning.

Leveringsform

Leca Lettveggsblokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet 
av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, 
dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.
MENGDE BLOKKER PR PALL OG ANSLÅTT ANTALL M2 MUR PR. PALL

Produkt Varenr Antall blokker/pall Ca m² mur pr pall

Leca Lettveggsblokk 88 
mm

5200632829 60 9

Leca Lettvegg Hjørneblokk 
88 mm

5200632831 60 9

Leca Lettvegg halvblokk 88 
mm

5200684184 40 3

Leca Lettveggsblokk 118 
mm

5200632834 48 7,2

Leca Lettvegg Hjørneblokk 
118 mm

5200632835 48 7,2

Leca Lettvegg halvblokk 
118 mm

5200684187 32 2,4

Bruksområde

Leca Lettveggsblokker benyttes vanligvis til følgende formål:
innvendige ikke bærende skillevegger
innvendige skillevegger med krav til brannsikkerhet
innvendige skillevegger med krav til lydreduksjon
Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca murvegger planlegges og utføres. 
For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer.

Lagring

Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyt-
tes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man 
murer med dem.

Utførelse

Våre brosjyrer har informasjon om muring og pussing av Leca blokker, og vi ber deg lese disse for mer informasjon.
HVA SKAL MAN MURE? 
Det er vanskelig å si noe generelt i et produktdatablad. Utførelsen varierer med hvilken konstruksjon man skal bygge, 
blant annet følgende faktorer:
Type underlag det skal mures på?
Er det krav til lydegenskaper eller brannegenskaper for veggen?
Er det spesielle krav til utseende på veggen?
Er det andre forhold man må ta hensyn til ved planlegging og utførelse av murarbeidet?
LIMING 
Vegger av Leca Lettveggsblokker utføres med liming med weber Blokklim i liggefugene, dvs med én limfuge på hver 
side av hullene midt i blokken. Limingen utføres med tilhørende limkasse. Det er ikke nødvendig å lime blokkene stuss-
fuger. Evt. gap i stussfugen eller skader på blokkene fylles med murmørtel før sparkling/pussing.
ARMERING 
Vegger av Leca Lettveggsblokk er ikke tiltenkt armert. Lokale tiltak bør vurderes ved behov. Se Weber Proffhåndbok 
eller Byggebok for utførelse.
BRANNVEGGER 
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Merk at vegger av Leca Lettveggsblokker må sparkles/pusses til full lufttetthet på minst én side for å kunne brukes til 
brannvegg. For mer informasjon om brannvegger - Se kapittel ”Leca mot brann” i Leca Teknisk Håndbok.
LYDVEGGER 
Dersom veggen skal ha spesielle lydegenskaper henviser vi til våre råd i kapittel ”Leca mot lyd” i Leca Teknisk Håndbok.
LECA BLOKKER I AGGRESSIVT MILJØ 
Leca Lettveggsblokker inneholder sement, og har derfor samme begrensninger som vanlig betong ved bruk i aggressivt 
miljø. I surt vann (for eksempel pilarer i myrholdig grunn) vil upussede blokker nedbrytes raskere enn betong, da angre-
pet vil skje over hele blokktverrsnittet. 
Vi anbefaler ikke bruk av Leca Lettveggsblokker i surt og aggressivt miljø.
FUGER 
Det skal legges inn vertikale bevegelsesfuger i murverket med avstand maks. 10 m.
AVSTIVNING UNDER OPPMURING 
Midlertidig avstiving av vegg før limet har herdet må vurderes dersom det er risiko for horisontal belastning.
SLISSING OG HULLTAKING 
I vegger av Leca Lettveggsblokker er det ikke anbefalt å slisse. Hullutformingen i blokkene gjør det mulig å trekke 
tekniske installasjoner etter oppføring av vegg ved punktvis hulltaking. For slissing i forbindelse med bevegelsesfuger 
se dokumentasjon på vår hjemmeside.
FORSTERKNINGER OG SPESIELLE DETALJER 
Ved spesielle behov anbefaler vi å benytte informasjonen i Leca Teknisk Håndbok. Her kan du finne anvisninger for 
fundamenter, søyler, bjelker, overdekninger, lokale forsterkninger, materialoverganger, bevegelsesfuger, utstøpte tverr-
snitt, forankringer, varmeisolasjon, lyd, brann, fuktsikring og flere andre temaer.

Vær oppmerksom på

FROST 
Leca murverk er frostsikkert når det er utført etter våre anvisninger. Leca blokker kan fryse i stykker hvis de utsettes for 
frost helt eller delvis neddykket i vann.
GENERELT 
For at Leca murverk skal ha de egenskaper som angis i våre brosjyrer forutsettes det at murverket er prosjektert og 
utført i henhold til våre anvisninger.
Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle kan Weber ikke være ansvarlig for annet 
enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold 
som ligger utenfor Webers ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, 
bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

Sikkerhetstiltak

BESKYTTELSE VED HÅNDTERING AV LECA BLOKKER
Vi anbefaler generelt bruk av hansker ved håndtering av Leca blokker. Når Leca blokker freses, slisses eller kappes med 
ulike typer frese-, slisse- eller kappeutstyr på en slik måte at støv utvikles anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmas-
ke. Det samme anbefaler vi ved riving av Leca konstruksjoner. Vi anbefaler også at støv fra Leca blokker ikke kommer 
i kontakt med bar hud. Støv fra Leca blokker inneholder sementstøv. Sementstøv er som kjent alkalisk og vil sammen 
med fuktighet kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): 
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet
Miljøgifter A20 (MAT 1): 
Leca® Lettveggsblokk inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A-20 liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://
www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html
Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): 
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av Leca Lettveggsblokk 
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Kvalitetskontroll

KVALITETS- OG MILJØSERTIFISERING 
Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). 
Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
i virksomheter (Internkontrollforskriften)”. I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes 
vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne. 
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Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.
AVFALLSHÅNDTERING OG GJENBRUK 
Leca Lettveggsblokker kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjen-
vinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass. Se SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning for produktet.
LECA BLOKKER INNEHOLDER IKKE FARLIGE STOFFER 
Leca blokker inneholder ingen stoffer på KLIFs kandidatliste, prioritetsliste eller OBS-liste om helse- og miljøfarlige 
stoffer. EPD for Leca blokker finner du på vår hjemmeside.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstå-
ende informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet 
anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbe-
falt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.


