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4 Prosjektering og utførelse av Leca murverk
4.1 Generelt

Prosjektering av Leca konstruksjoner skal som alle andre konstruksjoner gjøres i 
samsvar med Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven /1/ med tilhørende 
Norske Standarder. Prosjekteringen skal i tillegg til statisk dimensjonering også 
omfatte dimensjonering med hensyn på brannsikkerhet, lydforhold, energibruk 
og fuktsikring. For å hjelpe den prosjekterende har maxit as utarbeidet denne 
håndboken og en rekke andre brosjyrer og anvisninger. Vi har samarbeidet med 
Mur-Sentret og Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk) under utarbeidelsen 
av denne håndboken.

Dette kapitlet gir generell veiledning for 
prosjektering og praktisk utførelse av Leca
murverk, som f.eks. muring, armering, fukt -
sikring, m.m. Videre omhandler kapittel 5
en rekke viktige lyddetaljer og råd for 
lydteknisk prosjektering av Leca murverk, 
mens kapittel 6 omtaler prosjektering av 
Leca brannskillevegger. Dimensjonering 
ved beregning er beskrevet i kapittel 7.

4.2 Kontroll og ansvar
Plan- og bygningslovgivningen legger opp 
til en klar defi nering av ansvar og krav 

til kontroll og dokumentasjon. Ansvarlig 
prosjekterende skal påse at tiltaket prosjekt-
eres i samsvar med Teknisk forskrift (TEK) 
til PBL /1/ og i henhold til gjeldende Norske 
Standarder. Dette dokumenteres ved at det 
utarbeides en kontrollplan for prosjekterin-
gen. For å hjelpe ansvarlig prosjekterende 
og ansvarlig kontrollerende er det utarbei-
det noen eksempler på generelle kontroll-
planer for prosjektering og utførelse av 
Leca vegger. Et eksempel er vist i fi gur 4.1, 
og fl ere fi nner du på www.maxit.no. 

Figur 4.1 Kontrollplan for utførelse av Leca vegger

Kapittel 4
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4.3 Toleranser
Det stilles krav til toleranser for å kunne 
forutsi kvaliteten på det ferdige produkt. I 
tillegg til overfl ateavvik skal det i henhold til 
NS 3420 /3/4/ også tas hensyn til følgende 
krav for murverk:

Generelt gjelder et krav på tillatt sam-
mensatt byggeplassavvik på ± 15 mm. 
Dette betyr at alle målsatte dimensjoner 
og avstander skal ligge innenfor dette 
kravet dersom ikke andre krav er stilt.

Tillatt posisjonsavvik for anlegg er 
±10 mm.

Tillatt avvik i tykkelse på:
- enkel vegg (en vange) er største av 
± 5 mm og ± 5 % av veggens tykkelse
- dobbel vegg (to vanger) er ± 10 mm.

4.3.1 Overfl ateavvik
Overfl ateavvik kan deles i planhetsavvik 
og retningsavvik. Planhetsavvik angir 
tillatte lokale avvik på overfl aten i forhold 
til et tenkt ideelt plan, f.eks. bulning og 
svank. Retningsavvik angir tillatt avvik for 
en retning i forhold til den prosjekterende. 
Eksempler på retningsavvik er helnings-
avvik og loddavvik. Ferdig overfl ate 
(rettsiden for murverk) skal tilfredsstille 
kravene til angitt toleranse i tabell 4.1. 
Overfl ateavvik måles fra murlivet eller 
pusset overfl ate, og avviket skal kontroll-
eres ved målelengder som angitt i tabellen 
om fl atens størrelse tillater dette. Legg 
merke til at klassebetegnelsene er endret 
fra tall til bokstaver. Dette er gjort fordi 
betegnelsene ikke skal forveksles med 
klassebetegnelser som er brukt i europeiske 
utførelsesstandarder. Tabell 4.1 viser både 
bokstaver og tall.

■

■

■

Den toleranseklasse som velges bør 
være i samsvar med tilsvarende krav for 
tilstøtende konstruksjonsdeler, og tilpasset
pussens overfl atestruktur. For visse 
murkonstruksjoner bør toleransen på 
murkronen korrespondere med tilstøtende
konstruksjonsdeler, f.eks. bjelkelag, 
veggelementer, takstoler o.l. For tynne 
fi nkornede pussbehandlinger, må det 
være samsvar mellom toleransekravet til 
murverk og puss.

4.3.2 Valg av toleranseklasse 
for Leca murverk og puss
Toleranseklasse for murvegger av Leca 
blokker må velges ut fra hva som er 
nødvendig for den påfølgende behandling. 
For vegger som skal grovpusses anbefales 
toleranseklasse C (3). Vegger av Leca 
Finblokk murt med fuging eller til kun en 
tynn pussbehandling kan eventuelt utføres 
til toleranseklasse B (2) hvis det ønskes 
en meget plan fl ate. For vegger som kun 
skal pusses på én side anbefales det at 
denne siden mures som rettside.

Valg av toleranseklasse for puss må 
gjøres i samsvar med pussens struktur, 
innvendig/utvendig tilstøtende fl ater og 
materialbruk for øvrig. Generelt anbefales:

Murverk til fuging: 
toleranseklasse B (2) eller C (3)

Finkornet puss: 
toleranseklasse B (2)

Kornet puss:
toleranseklasse B (2) eller C (3)

Strukturert puss:
toleranseklasse C (3)

Innvendig i bolig/oppholdsrom:
toleranseklasse B (2)

■

■

■

■

■

Type avvik a) Målelengde
i meter

Toleranseklasse
B (2) C (3) D (4)

Planhet b)

(svanker og bulninger)
2,0 ± 3,0 mm ± 5,0 mm ± 8,0 mm
1,0 ± 2,0 mm ± 3,0 mm ± 5,0 mm

0,25 ± 1,2 mm ± 2,0 mm ± 3,0 mm
Retning
(helnings- og loddavvik)

> 5,0 6,0 mm 10,0 mm 15,0 mm
2,5 – 5,0 1,2 % 2,0 % 3,0 %

< 2,5 3,0 mm 5,0 mm 7,5 mm
a) Kravene gjelder også for vertikale og horisontale avslutninger (kanter).
b) Målt i forhold til et tenkt ideelt plan.

Tabell 4.1 Tillatt overfl ateavvik for murverk (Utdrag fra NS 3420-N, tabell N1:2 /4/)
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Eksponeringsklasse 1 – Ikke aggressivt miljø:

Konstruksjoner innendørs i oppvarmede tørre lokaler og indre vange i utvendig dobbeltvegg
(sandwichvegg, skallmurvegg, diafragmavegg).

Eksponeringsklasse 2 – Lite aggressivt miljø:

Konstruksjoner i fuktig miljø innendørs, herunder uoppvarmede lokaler eller konstruksjoner utendørs
beskyttet mot direkte oppfukting i lite aggressive landatmosfære (liten SO2-forurensing).

Eksponeringsklasse 3 – Noe aggressivt miljø:

Konstruksjoner i fuktig miljø utendørs i middels aggressiv atmosfære (middels SO2-forurensing
eller sjøsaltpåvirkning) og beskjeden frostpåkjenning (få fryse/tine-sykluser i fuktig tilstand).

Eksponeringsklasse 4 – Meget aggressivt miljø:

Konstruksjoner utendørs i meget aggressiv atmosfære (kraftig SO2-forurensning eller sjøsaltpåvirkning)
og beskjeden frostpåkjenning. Konstruksjoner i fuktig miljø utendørs i middels aggressiv atmosfære
med stor frostpåkjenning (mange fryse/tine-sykluser i fuktig tilstand).

MERKNAD Eksempler på konstruksjoner i eksponeringsklasse 4:
Spesielt værutsatte, upussede konstruksjoner, f.eks. kalde yttervegger (mot uoppvarmede rom o.a.),
skorsteiner og luftepiper over tak, støyskjermer, hagemure, m.m.

Eksponeringsklasse 5 – Særlig aggressivt miljø:

Konstruksjoner innendørs og utendørs i meget aggressiv kjemisk industriatmosfære.
Ubeskyttet murverk utsatt for aggressive væsker, jordarter, osv.

Tabell 4.2 Klassifi sering av miljøbetingelser – Eksponeringsklasser (NS 3420-N, tabell A.1 /4/)

4.4 Miljøpåkjenninger
I likhet med betongkonstruksjoner skal 
også murte vegger prosjekteres i samsvar 
med opptredende miljøpåkjenninger. Med 
miljøpåkjenninger i denne forbindelse 
menes de kjemiske og fysiske påkjenninger 
som konstruksjon, konstruksjonsdel og 
hvert delmateriale i konstruksjonen blir 
eksponert for. Kjemiske påkjenninger 
kan skyldes bygningens bruk, aggressive 
omgivelser, o.l., og fysiske påkjenninger 
kan skyldes slitasje, vanngjennomtregning, 
o.l. Murverkets delmaterialer og tilbehør, 
dvs. murprodukter, mørtler, armering, for-
ankringsprodukter, o.l. skal ha tilstrekkelig 
bestandighet til å motstå de lokale miljø-
påkjenninger over bygningens forventede 
levetid.

Ved prosjektering av vanlige bygg 
kan miljøpåkjenninger klassifi seres i 
fem eksponeringsklasser i henhold til 
NS 3420-N /4/. Disse er angitt i tabell 4.2.

4.4.1 Beskyttelse av 
armering
Man må vurdere i hvert enkelt tilfelle hvor 
aggressivt miljøet er der bygningen befi nner 
seg. Av særlig betydning er slike forhold 
som kan føre til armeringskorrosjon, dvs.
karbonatisering av mørtel (tilgang på 
CO2), kloridinntrengning, tilgang på 
oksygen og fuktighet. NS 3420-N /4/ stiller 
følgende krav til korrosjonsbeskyttelse av 
armering:

Armering skal være korrosjonsbestan-
dig eller beskyttet mot korrosjon på 
grunn av miljøpåkjenninger.

Krav til armering og minimum beskyt-
telse av armering som bør anvendes 
i murverket i de forskjellige ekspone-
ringsklassene, er angitt i tabell 4.3. 
Tabellen gjelder for ubehandlet stål, 
overfl atebehandlet stål, rustfritt stål 
og syrefast stål og angir nødvendig 
mørteloverdekning.

Ved overfl atebehandlet armeringsstål, 
bør stålet varmforsinkes etter at det er 
bøyd.

■

■

■
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4.5 Krav til materialer
Alle materialene som benyttes til murte 
Leca konstruksjoner skal tilfredsstille 
kravene i gjeldende Norsk Standard. For å 
sikre at våre produkter leveres i henhold til 
de spesifi serte krav, er maxit as underlagt 
frivillige kontrollordninger administrert av 
Kontrollrådet for betongprodukter.

En Leca vegg settes sammen av Leca 
blokker, mørtel og armering, på evt. glide- 
og tettesjikt, med evt. bevegelsesfuger, osv. 
For å oppnå et vellykket resultat under full 
kontroll, må det benyttes materialer tilpasset
hverandre i tillegg til at de tilfredsstiller 
kravene i gjeldende Norsk Standard.

I NS 3420-N /4/ er det angitt de mest 
vanlige materialer til murverk og kravene de 
skal tilfredsstille. Det kreves blant annet at:

Murprodukter av betong og lettklinker-
betong (Leca blokker) skal tilfredsstille 
kravene i NS-EN 771-3 /10/.

Fabrikkfremstilte murmørtler og murlim 
skal tilfredsstille kravene i NS-EN 998-2 
/19/. Eventuelle tilsetningsstoffer skal 
kun benyttes etter nærmere samråd 
med leverandør. Frysepunktsenkende 
tilsetningsstoffer som inneholder 
klorider skal ikke anvendes.

Pussmørtler skal tilfredsstille kravene i 
NS-EN 998-1 /18/. For fabrikkfremstilte 
mørtler skal produsenten deklarere de 
mørtelegenskaper som er vesentlige 
for tilsiktet bruk. Frysepunktsenkende 
tilsetningsstoffer skal ikke benyttes i 
pussmørtlene.

Materialer som kan bli utsatt for korro-
sjon skal være korrosjonsbeskyttet.

■

■

■

■

Fugearmering, armeringsstål og mur-
verkstilbehør skal tilfredsstille kravene 
til eksponeringsklassene i henhold til 
NS 3420-N /4/.

Fugearmeringen skal tilfredsstille 
kravene i NS-EN 845-3 /17/. Det 
skal benyttes fugearmering med en 
dimensjon på minst 3 mm.

Trådbinder skal tilfredsstille kravene 
i NS-EN 845-1 /15/. Det skal benyt-
tes trådbindere av rustfritt stål eller av 
annet materiale med tilsvarende eller 
bedre styrke og bestandighet. Trådbin-
dere av stål skal ha diameter på minst 
4 mm hvis annet ikke er angitt.

Kamstål skal tilfredsstille kravene i 
NS-EN 10080 /25/ og NS 3576.

Glide- og tetningssjikt inkludert i mur-
verket skal utføres av materialer som 
kan motstå de mekaniske og klimatiske 
påkjenninger som sjiktet forventes å 
bli utsatt for. Stive plater av metall eller 
plast anses egnet.

Fugemasser til bevegelsesfuger skal 
tilfredsstille kravene i NS 3420-S, 
punkt S3 /5/.

Isolasjonsmaterialer skal tilfredsstille 
kravene i NS 3420-S, punkt S1 /5/. 
Isolasjonsmaterialer inkludert i utvendig 
murverk skal være fuktbestandige og 
vannavvisende, og ha hensiktmessig 
stivhet slik at platene motstår trykket fra 
utpressede mørtelpølser fra oppmuringen 
av ytre vange.

Innmuringsenheter som kan råtne, f.eks. 
blindkarmer og spikerslag, skal være av 
impregnert virke etter NS-EN 351.

■

■

■

■

■

■

■

■Tabell 4.3 Krav til korrosjonsbeskyttelse 
av fugearmering og trådbindere av stål 
i de ulike eksponeringsklassene 
(NS 3420-N, tabell A.2 /4/)
 
Eksponeringsklasser Armering / Fugearmering a) Trådbindere a)

Tykkelse ≥ 4,0 mm
Armering
Tykkelse ≥ 6,0 mm

Fugearmering
Tykkelse ≥ 3,0 mm

Mørteloverdekning

Eksponeringsklasse 1 Ubehandlet stål 15 mm

Rustfritt stål c)

Eksponeringsklasse 2 Overfl atebehandlet stål b)

Ubehandlet stål
15 mm
15 mm + puss e)

Eksponeringsklasse 3 Rustfritt stål c)

Overfl atebehandlet stål b)

Ubehandlet stål

15 mm
30 mm
30 mm + puss e)

Eksponeringsklasse 4 Rustfritt stål c)

Overfl atebehandlet stål b)
15 mm
30 mm + puss e)

Eksponeringsklasse 5 Syrefast stål d) 15 mm Syrefast stål d)

a) Armering, fugearmering og trådbindere skal ha en karakteristisk øvre fl ytegrense minst 500 MPa.
b) Stålet skal være valmgalvanisert med et sinkbelegg på minst 8 μm tykkelse (60 g/m2) og med epoksybelegg i henhold til ISO 14654. Alternativt kan benyttes 

varmgalvanisering med sinkbelegg på minst 120 μm tykkelse (900g/m2). Annen korrosjonsbeskyttelse kan benyttes dersom produsent etter særskilt utredning kan 
dokumentere at murverkets funksjonsdyktighet og bestandighet ikke blir redusert. Dersom korrosjonsbeskyttelsen ved håndtering eller bøyning av armeringsstengene 
blir beskadiget, skal skadet parti gis en ny tilsvarende beskyttelse.

c) Rustfritt stål skal inneholde 17 – 19 % krom og 8 – 11 % nikkel.
d) Syrefast stål skal inneholde 16 – 18,5 % krom, 10,5 – 14 % nikkel og 2,5 – 3,0 % molybden.
e) Pusslaget skal utføres i henhold til NS 3420, del N5.
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Figur 4.3 Eksempel på tilpasning av Leca 
murverk

4.6 Detaljprosjektering av 
Leca murverk

4.6.1 Byggemål for Leca 
murverk
De fl este Leca blokker har en nominell 
blokkhøyde på 250 mm. Normal fugetykkelse 
er 8 – 12 mm, og det som legges til grunn 
ved beregning av skifthøyder er nominell 
fugetykkelse på 10 mm. Det betyr at i de 
fl este tilfeller blir byggemålet pr. skifthøyde 
lik 260 mm. I lengderetningen er de fl este 
Leca blokkene 500 mm, og dette er bygge-
målet uten stussfuger. Legges det inn 10 mm 
stussfuger, blir byggemålet 510 mm.

For Leca Finblokk 12,5 cm er blokk-
høyden 190 mm som gir en skifthøyde på 
200 mm. I lengderetningen er byggemålet 
490 mm uten stussfuger og 500 mm med 
stussfuger.

For Leca Lydblokk er blokkhøyden 
enten 250 eller 175 mm avhengig av valgt 
veggtykkelse. Dette gir en skifthøyde på 
henholdsvis 260 og 185 mm. I lengderet-
ningen er byggemålet 260 mm med stuss-
fuger. Husk at Leca Lydblokk alltid mures 
med fulle ligge- og stussfuger.

Ved tynnfugemuring er liggefugene 
ca. 3 mm tykke, som gir noe mindre 
skifthøyde enn ved vanlig muring. Mer 
informasjon om tynnfugemuring fi nnes i 
våre datablad på www.maxit.no. 

Leca blokker er lette å tilpasse. Det er 
en fordel å ta hensyn til Leca blokkenes 
formater, spesielt for høydemålene. Hvis 
man tilstreber maksimal materialutnyttelse 
bør det tegnes oppriss eller snitt av alle 

vegger slik at vindus- og døråpninger og 
etasjehøyde passer med blokkenes mål.

For å få de ønskede høyder, kan det i 
passende høyde legges inn skift av Leca 
Tilpasningsblokker, eller Leca Blokk 10 cm 
og 7,5 cm murt på fl asken, se fi gur 4.3. 
Leca blokker med utsparinger bør ikke 
mures på fl asken da dette kan gi redusert 
kapasitet. Tilpasning i lengderetningen 
utføres enkelt ved at blokkene deles med 
øks, Leca Giljotin, Leca Klipper, vinkel-
sliper eller spesialsag (Alligatorsag).

Dimensjoner til alle Leca blokkprodukter 
er vist i kapittel 2.2, tabell 2.1.

4.6.2 Opplegg og fundament 
for vegger
Fundament/opplegg for Leca veggen skal 
være dimensjonert for de opptredende 
lastene, og de skal ha minst samme 
brannmotstand som det stiles krav om 
for den øvrige konstruksjoner. Aktuelle 
forarbeider er om nødvendig rengjøring 
og avretting av anleggsfl aten slik at den er 
egnet som underlag for videre arbeider.

Ved normale belastninger fra eneboliger 
ol. kan både yttervegger og bærende inner-
vegger fundamenteres med Leca Såleblokk 
som har bredde på 330 mm. Leca Såle-
blokk benyttes på komprimert sprengsteins-
fylling, morene, sand, fast jord og fast leire. 
For å sikre stabiliteten settes blokkene på 
en pute av jordfuktig maxit Tørrbetong B20. 
Sporet i Såleblokken utstøpes med maxit 
Tørrbetong B20 og armeres med Leca U-
blokkarmering ca. midt i betongstøpen. Ved 
skjøting av armeringen i lengderetning skal 
overlapp være minst 300 mm.

Figur 4.4 Veggopplegg på Leca Såleblokk

Figur 4.2 Byggemål for Leca blokker med 
blokkhøyde 250 mm
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Figur 4.5 Veggopplegg på betongfundament Figur 4.6 Leca Isoblokk murt på konsoll

Ved større belastninger eller ved 
ustabile jordmasser, f.eks. bløt leire, må 
fundamentbredden dimensjoneres. I slike 
tilfeller må det støpes en betongsåle, eller 
kantforsterket betongplate. Kombinert 
glide- og tetningssjikt utlegges på klargjort 
anleggsfl ate der det er nødvendig for å 
unngå overføring av krefter og fukt vandring 
mellom underlaget og murverket. Vi anbe-
faler glide- og tetningssjikt av tynnplater i
syrefast, rustfritt eller korrosjonsbeskyttet
og plastbelagt stål, eventuelt 2 lag med 
egnet plastfolie.

Ved muring av Leca Isoblokk skal 
begge vanger ha opplegg, dvs. at 
opplegget skal være like bredt som selve 
veggen. Veggen skal aldri stå på kun én 
vange. Mangelfullt opplegg under veggen 
gir skjærpåkjenning i PUR-skummet på 
blokken selv om den ene vangen ikke er 
belastet. Egenlasten til vangen kan bli stor 
nok til å føre til oppsprekking av veggen. 
Vegger som har mindre tykkelse enn Leca 
Isoblokk kan f.eks. utføres med en konsoll 
på toppen, se fi gur 4.6.

4.6.3 Muring av Leca blokker
Utførelse av Leca murverk bør skje i samsvar 
med bestemmelsene i NS 3420-N /4/. 
Anleggsfl aten for murverket skal rengjøres
og avrettes nøyaktig før murarbeidet 
igangsettes.

4.6.3.1 Mørtel til muring
Leca murverk anbefales murt med maxit 
Murmørtel B. Dette er en fabrikkfremstilt 
tørrmørtel med karakteristisk trykkfasthet
f cm = 8 N/mm2. Den skal kun blandes 
med vann for å få en bruksferdig mørtel. 
Mer informasjon om maxit Murmørtel B 
fi nner du i vårt datablad på www.maxit.no. 

4.6.3.2 Generelt om oppmuring
Leca murverk mures vanligvis i ½-blokks 
forband ved å «veksle» blokkene i de 
forskjellige skiftene. Blokkene skal utlegges 
slik at man sikrer et godt samvirke mellom
blokk og mørtelen. Blokkene bankes 
forsiktig på plass med en øks, men de 
skal aldri forskyves ved banking e.l. etter 
at de har suget opp en del av mørtelens 
vann og mørtelen har begynt å stivne. Om 
nødvendig skal muringen utføres om igjen 
med ny mørtel.

Under muringen suger Leca blokkene 
lite vann ut av mørtelen. Derfor binder 
mørtelen relativt langsomt. Dette bør man 
ta hensyn til under oppmuringen, særlig 
av tynne vegger. En for rask oppmuring i 
høyden kan føre til at veggen siger. Ved 
muring på værhardt sted må midlertidige 
avstivninger i byggeperioden ivaretas.
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Figur 4.8 Innvendig vegg forankret med Leca Fugearmering til tilstøtende 
yttervegg

Figur 4.9 Forankring av Leca Isoblokkvegg til eksisterende yttervegg.
Løsningen forutsetter minimal setningsforskjell mellom veggene.

Leca blokker med hullutsparinger bør 
mures slik at materialsløret i bunn av hull-
kanalen vender opp. Med dette forenkles 
muringen og man unngår at mørtel faller 
ned i hullkanalene. Vanligvis mures blok-
kene «knas» inntill hverandre uten mørtel 
i stussfuger, hvis ikke annet er spesifi sert 
(brann, lyd). Veggen blir likevel tilstrekkelig 
tett når den pusses etter at den er ferdig 
murt. 

Massive vegger skal mures slik at de 
får minst én rettside. For vegger murt med 
fuging på en side og for påføring av en 
tynn pussbehandling på den andre siden, 
anbefales det at siden som skal pusses, 
mures som rettside. Før puss påføres, 
skal dårlig fylte fuger etterspekkes med 
murmørtel. Sår, hull o.l. skal også fylles 
med murmørtel.

I henhold til NS 3420-N /4/ skal fuger 
generelt være helt fylte. For Leca murverk 
er det imidlertid like vanlig med streng-
muring, der den midtre tredelen av fugen 
er åpen. I bærende murverk som fuges 
skal mørtelfugene fylles med mørtel helt 
ut til vegglivet på begge sider og kompri-
meres med fugejern. Ferdig fugeoverfl ate 
skal ikke ligge dypere enn 3 mm innenfor 
murlivet uten at dette er spesielt angitt. 
Fuging av utvendig murverk skal utføres 

samtidig med muringen og ved forming av 
murmørtelen. Fugingen skal utføres på en 
slik måte og med slik redskap at man får 
et minimum av mørtelsøl på blokkene og 
god komprimering av fugemørtelen.

Til strengmuring av Leca vegger 
anbefales bruk av Leca Mørtelkasse 
som gir jevne fuger tilpasset de fl este 
blokkdimensjoner.

4.6.3.3 Toppavslutning av Leca vegger
Bærende Leca vegger skal alltid avsluttes 
på toppen med et armert og istøpt U-blokk-
skift som binder murverket sammen. Dette 
kalles et langanker. Langankeret fordeler 
belastning og gir økt styrke til murkrone. 
I hjørnene kappes det ene ”beinet” av 
U-blokken, og da fås det et gjennomgå-
ende U-spor. U-blokkene armeres med 
Leca U-blokkarmering, se avsnitt 4.6.4.1. 
Deretter fylles U-sporet med maxit Tørr-
betong B20 og avrettes på toppen.

Ikke bærende Leca vegger trenger ikke 
U-blokkskift på toppen, men skal forankres 
til overliggende etasjeskiller/drager på 
effektiv måte dersom det er nødvendig.  
Se avsnitt 4.6.6.4.

Figur 4.7 Langanker av Leca U-blokker
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Figur 4.10 Lastfordeler av U-blokker

Figur 4.11 Innmurt Leca Konstruksjonsblokk Figur 4.12 Pilaster av Leca Konstruksjonsblokk

4.6.3.4 Overganger mellom tilstøtende 
vegger
Innvendige vegger som skal forbindes 
med tilstøtende vegger, skal mures i 
forband eller forankres til disse på annen 
forsvarlig måte. Vindusbrystninger o.l. 
som ikke mures i forband med den øvrige 
veggen skal forankres effektivt.

Ved muring av tilbygg i Leca murverk 
kan det være hensiktmessig å forankre 
veggen til eksisterende yttervegg. Det kan 
brukes armeringsstål (f.eks. Ø6 eller Ø8) 
som bores inn i den eksisterende veggen, 
og legges inn i mørtelfugene i Leca vegg, 
se fi gur 4.9. Armeringsstålet benyttes da i 
hvert 2. skift og skal overlappe Leca 
Fugearmering. Ved fare for differanse-
bevegelser mellom de tilstøtende veggene, 
må dette ivaretas i utforming av 
forankringen.

4.6.3.5 Konsentrerte laster
Leca murverk har relativt sett lav E-modul. 
Derfor skal konsentrerte laster opptas og 
fordeles slik at murverket ikke utsettes for 

skadelige spenninger. Det kan benyttes 
utstøpt og armert U-blokk skift eller Leca 
Overdekningsbjelke, eventuelt i kombina-
sjon med lastfordelingsplate av stål. Under 
U-blokk skiftet eller Leca Overdeknings-
bjelke skal det alltid brukes Leca Fuge-
armering en meter til hver side fra lastens 
angrepspunkt. Beregning av kapasitet ved 
konsentrerte laster er nærmere omtalt i 
kapittel 7.3.3.

Dersom punktlasten er for stor, kan 
man lokalforsterke veggen ved armering og 
utstøping av hullutsparinger i Leca blokkene. 
Dette lar seg gjøre så lenge blokkene mures 
i halvsteins forband slik at utsparingene 
danner gjennomgående vertikale kanaler. 
For murverk i 250 mm tykkelse kan man 
kombinere Leca Konstruksjonsblokk med 
vanlig Leca Blokk, se fi gur 4.11.  

Svært store punktlaster kan opptas ved 
murte pilastre av Leca Konstruksjonsblokk 
som armeres og utstøpes. Dimensjoner, 
armeringsmengde, o.l. må beregnes i 
hvert enkelt tilfelle, se kapittel 7.3.
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4.6.4 Armering av Leca murverk
Til Leca murverk fi nnes følgende 
armerings varianter:

Leca U-blokkarmering

Leca Fugearmering

Leca Sikksakk-armering

Leca Tynnfugearmering

4.6.4.1 Leca U-blokkarmering
Leca U-blokkarmering har stålkvalitet 
B 500NA med karakteristisk fl ytegrense 
f sk = 500 N/mm2. Stålet er kaldvalset med 
ribber. Lengden til en armeringsstige er 4 m. 
Mål og tekniske data er vist i fi gur 4.14.

Leca U-blokkarmering benyttes til 
armering av U-blokkskiftet og Leca 
Såleblokk. Bærende Leca vegger skal 
alltid avsluttes på toppen med et utstøpt 
og armert U-blokkskift. Armeringen bøyes 
rundt hjørner og skjøtes med minst 300 mm 
omlegg.

Når U-blokkskiftet brukes som bærende 
bjelke over åpninger, bestemmes arme-
ringsmengden ut fra momentet i bjelken 
og skjærkraften ved oppleggene. Dette 
er nærmere beskrevet i kapittel 7.6. Til 
utstøping av U-blokker benyttes maxit 
Tørrbetong B20. Overdekningen under-
støttes midlertidig slik at betongen får 
herde tilstrekkelig før den belastes.

■

■

■

■

4.6.4.2 Leca Fugearmering
Leca murverk er et sementbasert mate-
riale som vil være utsatt for temperatur-
bevegelser, samt svinn og svelling, 
avhengig av fuktnivået i materialet. For å 
motvirke sjenerende rissdannelser pga. 
herdesvinn og fukt- og temperaturavhen-
gige lengdeendringer, skal Leca murverk 
armeres horisontalt med Leca Fugearme-
ring. I tillegg virker armeringen konstruktivt 
for opptak av horisontallast, se kapittel 
7.4.3.

Leca Fugearmering har karakteristisk 
fl ytegrense f sk = 690 N/mm2 med ubehandlet
overfl ate (Bistål Bi 40). Lengden til en 
armeringsstige er 4 m. Mål og tekniske 
data er vist i fi gur 4.16.

Regler for minimums svinn- og fordelings-
armering av murverk er beskrevet i 
NS 3475 /6/, men vi anbefaler å armere 
Leca murverk i minimum hver 2. liggefuge 
uansett veggtype. Lange murvegger skal 
i tillegg oppdeles på praktisk måte med 
vertikale bevegelsesfuger, se avsnitt 4.6.5.

Leca Fugearmering skal helt omslut-
tes av mørtel slik at den samvirker med 
murverket. Ved strengmuring benyttes en 
armering i hver mørtelstreng. Veggtyk-
kelser større enn 150 mm skal alltid ha 
to armeringsstenger i de armerte fugene 
(dobbeltarmering). I henhold til NS 3475 
skal den frie avstanden mellom armerings-
stengene være minst 20 mm. For vegg-
tykkelser 150 mm eller mindre kan det 
benyttes enkel, sentrisk armering. 

Figur 4.15 Leca U-blokkarmering rundt hjørne

Figur 4.13 Armering av Leca murverk

Figur 4.14 Leca U-blokkarmering
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Armeringens overdekning, dvs. avstand 
mellom murverkets overfl ate og den 
nærmest liggende armering, skal være 
like stor som angitt i tabell 4.3. Dette er 
tidligere beskrevet i kapittel 4.4.1.

Det benyttes alltid Leca Fugearmering i 
fugen over første skift, og i den siste fugen 
under åpninger legges armeringen en meter 
ut på hver side av åpningen. Ved store 
åpninger er det viktig at fugearmeringen 
plasseres riktig, se fi gur 4.17.

Rundt hjørner kappes den innerste 
tråden i fugearmeringen og deretter bøyes 
armeringen rundt hjørnet.

Ved skjøting legges armeringen med 
omfar på minst 300 mm. Skjøtene skal for-
skyves og om mulig legges på lite kraftpå-
kjente steder i konstruksjonen. Avstanden 
mellom sentrene av skjøtene bør være 
minst 1 m. I fuger med dobbeltarmering 
skal avstanden mellom armeringsskjøtene 
være minst 1 m. Se fi gur 4.19.

Figur 4.18 Leca Fugearmering rundt hjørne Figur 4.19 Skjøting av Leca Fugearmering i Leca vegger

Figur 4.17 Horisontalarmering av rissutsatte områder i Leca murverkFigur 4.16 Leca Fugearmering
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4.6.4.3 Leca Sikksakk-armering
Grunnmurer av Leca Isoblokk 30 cm 
under bakken armeres spesielt med Leca 
Sikksakk-armering i minimum hvert 2. skift 
for å sikre samvirke mellom vangene.

Leca Sikksakk-armering er en fagverks-
armering med karakteristisk fl ytegrense 
f sk = 500 N/mm2. Overfl aten er varm-
galvanisert med minst 8 μm sinkbelegg 
og belagt med minst 80 μm epoksy. Mål 
og tekniske data er vist i fi gur 4.20.

Ved skjøting legges armeringen med om-
far på minst 300 mm. Rundt hjørner klippes 
armeringen og bøyes som vist i fi gur 4.21.

4.6.4.4 Leca Tynnfugearmering
Leca Tynnfugearmering er en fagverks-
armering produsert med rektangulær stål-
tråd beregnet for murverk med tynne fuger. 
Bruksområdet er innvendige Leca vegger 
murt med Leca Blokk og Leca Finblokk, 
veggtykkelse 125, 150, 200 og 250 mm. 
Det fi nnes 3 typer armering: 90 mm, 
140 mm og 190 mm. For mer informasjon 
om tynnfugemuring se våre datablad på
www.maxit.no.

Figur 4.21 Leca Sikksakk-armering rundt hjørne

Figur 4.22 Leca Tynnfugearmering

Figur 4.20 Leca Sikksakk-armering
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4.6.5 Bevegelsesfuger
i Leca murverk
På eneboliger kan bevegelsesfuger normalt 
sløyfes ved bruk av maxit Fiberpus system.

For store veggfelt vil bevegelsene i 
Leca murverk på grunn av svinn og svel-
ling være større enn det fugearmeringen 
kan oppta. Bevegelsesfuger i murverk skal 
derfor prosjekteres og utformes slik at det 
er mulig å oppta opptredende bevegelser 
uten skadelige deformasjoner, og slik at 
det oppnås en teknisk tilfredsstillende 
forbindelse og en god estetisk utførelse. 
Derfor anbefales det å dele opp lange 
vegger med vertikale bevegelsesfuger for 
minimum hver 15. løpemeter vegg, og 
7 – 8 m fra et fastholdt hjørne. For Leca 
Isoblokk anbefales maksimale vegglengder 
henholdsvis 12 og 6 m. 

Ved behov for bevegelsesfuger må 
opplegg på sokkel, avslutning mot tak 
og eventuell forankring til primært bære-
system tillate bevegelser mellom mur-
verket og de tilstøtende konstruksjoner. 
Vegger skal skilles fra fundamentet med 
et glidesjikt. Behovet for liten friksjon 
begrenser materialbruken i glidesjiktet 
til tynnplater i syrefast, rustfritt eller 
korrosjons beskyttet og plastbelagt stål, 
eller 2 lag egnet plastfolie.

En gjennomgående bevegelsesfuge 
utføres ved å mure fra begge sider mot en 

stiv mineralullplate med ca. 15 mm 
tykkelse. Fugen skal være helt fri for 
mørtelrester og fugearmeringen skal 
kuttes. Tettingen oppnås ved å bruke 
maxit Fugeprofi l Serpo 393 som festes 
til murverket på hver side av fugen og 
pusses inn, se fi gur 4.23. Eventuelt kan 
det benyttes bunnfyllingslist og egnet 
elastisk fugemasse.

Der det er nødvendig å overføre 
skjærkrefter i fugen, og det ikke er mulig å 
forankre til bakenforliggende konstruksjon, 
må det benyttes fordybling. Fordyblingen 
utføres f.eks. med et armerings jern som 
mures fast på den ene siden av bevegel-
sesfugen, og legges inn i en hylse eller 
omvikles med tykk plast (eller tilsvarende) 
på den andre siden. Dette anbefales utført 
for at veggens bevegelse i lengderetnin-
gen ikke hindres, mens sideveis bevegel-
se av tilstøtende veggdeler hindres.

I vegger av Leca Isoblokk der man 
ønsker en jevn innvendig overfl ate, men 
har behov for bevegelsesfuger utvendig, 
kan dette gjøres ved å skjære opp ytre 
vange med vinkelkutter eller lignende etter 
oppmuring. Fugearmeringen bør kuttes ved 
oppmuring for å slippe å skjære gjennom 
den etterpå. Man må da merke nøyaktig 
hvor fugen skal etableres. Fugen skal være 
gjennomgående inn til isolasjonssjiktet. 
Den skal tettes som vist i fi gur 4.24.

Figur 4.24 Bevegelsesfuge i ytre vange i Leca Isoblokkvegg Figur 4.23 Bevegelsesfuge i Leca vegg 

0304_Teknisk ha ndbok.indd   KAP4:370304_Teknisk ha ndbok.indd   KAP4:37 03-04-06   00:35:1603-04-06   00:35:16



TEKNISK HÅNDBOK 2006

38

Figur 4.26 Opplegg for Leca ByggeplankFigur 4.25 Opplegg for plasstøpt betongdekke

4.6.6 Materialoverganger
Overganger mellom Leca murverk og 
andre materialer må planlegges og utføres 
riktig. Det vil ofte være forskjellig svinn/
svelling og temperaturbevegelser i mate-
rialene. Derfor skal overganger utføres slik 
at ikke tvangskrefter og skader oppstår, og 
at tilstrekkelig tetthet sikres.

4.6.6.1 Opplegg for etasjeskiller av 
Leca Byggeplank eller betongdekke
Det skal alltid benyttes et kontinuerlig ar-
mert og utstøpt U-blokkskift under etasje-
skiller, se avsnitt 4.6.3.3. Oppleggsfl aten, 
dvs. U-blokkskiftet skal være plant. Dekket 
skal ha minst 100 mm oppleggsfl ate.

Plasstøpte betongdekker har bevegelser 
fra svinn, nedbøyning og temperaturva-
riasjoner. Dette kan føre til horisontale 
sprekkdannelser i murverket eller i utvendig 
puss, og spesielt ved dekkeforkant. Dekket 
bør derfor ikke støpes fast til murkronen, 
men i størst mulig grad frigjøres fra veg-
gen. Faststøping unngås ved å legge inn 
et glidesjikt av 2 lag egnet plastfolie eller 
lignende mellom murkronen og dekket.

For å unngå kantknusing på toppen
av murverket, legges det inn porøse 
trefi berplater i passende bredde. Faren for 
sprekkdannelse i utvendig puss pga. kant-
dreining av betongdekket reduseres ved å 

benytte maxit Fiberpuss Serpo 261 i kom-
binasjon med glassfi bernett Serpo 397. 
Ved lange vegger må behovet for glidesjikt 
over etasjeskiller vurderes. Forskallingen/
støtter bør fjernes slik at dekket får ”satt 
seg”, før man murer videre på dekket.

Leca Byggeplank eller prefabrikkerte 
dekkeelementer av betong bør heller ikke 
forankres til murkronen. Mellom Bygge-
planken og murkronen bør det benyttes 
Leca Svillelist (20 x 10 mm). Dette er svært 
viktig for Leca Isoblokk for å styre lasten 
sentrisk inn på den lastbærende vangen. 
I tillegg sikrer svillelisten god lydtetthet. For 
prefabrikkerte betongdekker benyttes svil-
lelister etter produsentens anvisning. 

For en bærende yttervegg av Leca 
Isoblokk anbefales det at lasten fra taket 
føres ned på yttervangen, mens innervan-
gen tar opp lasten fra etasjeskillere. Be-
lastningen over åpninger må da vurderes 
særskilt.

Etasjeskiller skal vanligvis fungere som 
en stiv skive som sammen med veggene 
stabiliserer bygget. Tilstrekkelig skjærover-
føring mellom etasjeskiller og veggtopp 
oppnås normalt via friksjon. I gitte til feller, 
spesielt der dekker spenner parallelt med 
veggen, kan det være nødvendig å benytte 
skjørdybler for å sikre skjæroverføringen.
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Figur 4.27 Opplegg for trebjelkelag Figur 4.28 Skjult ribordløsning for trebjelkelag

4.6.6.2 Opplegg for trebjelkelag
Trebjelkelag som står på yttervegg av 
Leca murverk skal alltid forankres i et 
armert, utstøpt og poretettet U-blokkskift. 
Til forankring benyttes innstøpte bolter, 
eller båndstål. Bunnsvillen legges slik at 
lasten kommer mest mulig sentrisk i veg-
gen. Før det legges takplater, må veggen 
pusses eller slemmes i området for å sikre 
lufttetting mellom etasjene.

I murhus kan trebjelkelaget monteres 
etter at murveggene er oppført og pusset. 
Ved å benytte ribord som boltes inn i 
U-blokkskiftets betongkjerne, kan bjelke-
laget henges på ribord i bjelkeskobeslag. 
Denne løsningen medfører imidlertid 
eksentrisk belastning på veggen, som det 
må tas hensyn til ved prosjekteringen. 
Løsningen anbefales kun ved mindre 
laster. For å sikre lastoverføring fra bol-
tens kanttrykk kan det være nødvendig å 
forsterke lokalt ved bolten. Dette gjøres 
enkelt ved å skjære ut et felt av U-blok-
kens vange, forskale lokalt og armere 
før U-blokken istøpes. Veggen må være 
poretettet, enten ved puss eller slemming, 
før ribordet monteres.

4.6.6.3 Opplegg for tak
Overgangen mellom en Leca vegg og taket 
må utføres vann- og lufttett. Mur kronen skal 
alltid poretettes. Klemming av vind og damp-
sperresjikt skal utføres riktig. Avstivning av 
veggen og forankring av takkonstruksjonen 
må ivaretas. Takverk forankres normalt til 
toppsvill med innstøpte bolter eller ekspan-
sjonsbolter ned i armert og utstøpt U-blokk-
skift. Svillen legges slik at lasten kommer 
mest mulig sentrisk i veggen. 

Figur 4.29 Opplegg for tretak
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4.6.6.4 Veggavslutning for ikke 
bærende Leca vegger
Ikke bærende Leca vegger trenger ikke 
U-blokkskift på toppen. Mot overliggende 
etasjeskiller eller drager som kan få ned-
bøyning må det avsluttes med en elastisk 
fuge for å unngå utilsiktet belastning. Ved 
behov for sidestøtte i veggtopp, kan veg-
gen forankres til overliggende konstruk-
sjon med vinkeljern eller tilsvarende.

4.6.7 Utstøpte tverrsnitt
Ved spesielt store belastninger både hori-
sontalt og vertikalt kan det være nødvendig 
å forsterke murverket ved å støpe ut deler 
av tverrsnittet. Leca Konstruksjonsblokk er 
spesiallaget for dette formålet, men også 
andre typer Leca blokker har utsparinger 
som kan utstøpes. Da må bunnsjiktet i hull-
kanalene fjernes og blokkene mures slik at 
utsparingene blir vertikalt gjennomgående.

4.6.7.1 Betong til støping
Istøpte tverrsnitt utstøpes med maxit 
Tørrbetong B20. Dette er en fabrikkfrem-
stilt tørrmørtel som kun skal blandes med 
vann. Karakteristisk trykkfasthet etter 28 
døgn er f ck = 25 N/mm2. Mer informasjon 
om maxit Tørrbetong B20 fi nner du i vårt 
datablad på www.maxit.no. 

4.6.7.2 Leca Konstruksjonsblokk
Leca Konstruksjonsblokk leveres i et 
format, 250 x 250 x 500 mm, med 2 
vertikale gjennomgående utsparinger med 
dimensjon 150 x 150 mm, se fi gur 4.31. 
Utsparingene armeres og istøpes etter 
behov. Det er også horisontale spor for 
fugearmering. Det brukes vanlig kamstål 
Ø 8, 10 eller 12 mm både i horisontal- og 
vertikalretningen. For å få vertikale kanaler 
i veggen må det mures så nøyaktig som 
mulig i halvblokks forband.

For å kunne utnytte veggens kapasitet 
mot horisontal belastning, må veggen være 
tilstrekkelig fastholdt i topp og bunn, evt. på 
sidene dersom det forutsettes horisontal 
spennretning. Nede skal det derfor alltid 
benyttes betongfundament med nødvendig 
skjøtejern opp i de utstøpte kanalene.

Figur 4.30 Veggavslutning mot betongdrager/dekke 

Figur 4.31 Leca Konstruksjonsblokk

Figur 4.32 Murverk av Leca Konstruksjonsblokk. 
Armert og utstøpt
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Fastholding i topp kan om nødvendig 
gjøres momentstivt ved at overliggende 
betongdekke armeres og støpes fast til 
veggen. Ved bruk av Leca Bygge plank 
bores og gyses bøyde armeringsjern 
ned i utstøpt Konstruksjonsblokk vegg. 
Armeringsjernene bores ned i veggen der 
fugene mellom Byggeplankelementene 
treffer veggen. Deretter støpes armerings-
jernene ned i fugene mellom elementene.

For konstruk sjoner som ikke har dekke 
i overkant, f.eks. mindre svømme basseng, 
avsluttes veggen med en liggende rand-
drager for å sikre fastholding. Se fi gur 4.33.

Leca Konstruksjonsblokk kan også bruk-
es til muring av sterkt belastede søyler med 
bredde 500 mm, se fi gur 4.34. Fremgangs-
måten ved muring er som beskrevet før.  

Kapasiteter for istøpte Leca vegger og 
søyler bestemmes etter regler gitt i 
NS 3475 /6/. Dette er omtalt i kapittel 7.3. 

4.6.7.3 Leca U-blokk
I tillegg til bruk som langanker og lastfordel-
ende skift, kan Leca U-blokker benyttes 
som forsterkning av murverket lokalt, f.eks. 
ved portomramminger. U-blokken settes 
da på høykant, og U-sporet støpes ut med 
maxit Tørrbetong B20 og armeres med 
Leca U-blokkarmering.

Søyler med bredde mellom 250 – 500 mm
kan utføres av Leca U-blokker murt på 
høykant. U-blokkene settes inntil hver-
andre, armeres med kamstål og utstøpes 
med maxit Tørrbetong B20. Søylen kan 
gjøres smalere ved å kappe ”beina” til 
U-blokkene. Ved muring av en 250 mm 
søyle dekkes Leca U-sporet med en enkel 
forskaling, se fi gur 4.36.

Figur 4.33 Vegg av Leca Konstruksjonsblokk. Fastholding i bunn og toppFigur 4.34 Murt søyle av Leca 
Konstruksjonsblokk

Figur 4.35 Leca U-blokkomramming

Figur 4.36 Søyler murt av Leca U-blokk på 
høykant
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4.6.8 Åpninger i Leca 
murverk
Vindus- og døråpninger anbefales murt 
30 – 40 mm større enn karmmål for å få 
plass til puss og dytting. Åpningens høyde 
kan tilpasses ved å mure tilpasnings-
blokker med riktig tykkelse i over- eller 
underkant. Vegger av Leca Isoblokk 
avsluttes alltid med Iso Hjørneblokk mot 
åpninger. Dermed oppnås heldekkende 
Leca fl ate mot åpningen (smyget) med 
gode feste muligheter. Ved innsetting av 
større vinduer, dører eller porter kan det 
være behov for å forsterke lokalt ved 
festepunktene. Dette kan f. eks. oppnås 
ved å benytte utstøpte U-blokker, murt på 
høykant i de vertikale smygene.

Før vindu eller dør settes inn, er det 
meget viktig at smyget slemmes eller 
pusses til full poretetting for å hindre 
utilsiktede luftlekkasjer. Vinduer og dører 
skal festes mekanisk til sidesmyg, f.eks. 
med kiler og egnede eks pansjonsplugger. 
God tetting rundt karmen oppnås ved bruk 
av mineral ull, bunnfyllingslist og elastisk 
fugemasse. Fugemassen må beskyttes 
med egnet dekklist.

Til sålebenker anbefales det å bruke 
beslag med oppbrett i bakkant og side-
kant. Beslaget festes i bakkant mekanisk 
til slisse i underkant vinduskarm. Ved side-
kant pusses det ned mot beslaget. For å 
lede bort vann fra sålebenken er det viktig 
at beslaget lages med fall, minimum 1:5 
utover, og føres godt ut fra vegglivet. 

Generelt skal man alltid armere fuge 
ved siste skift under åpninger i murverk, 
forankring en meter ut på hver side. Over 
åpninger benyttes alltid murte bjelker av 
Leca U-blokker eller Leca Overdeknings-
bjelker. For kapasitet av overdekninger se 
kapittel 7.6.

Figur 4.37 Snitt av vindu i yttervegg av Leca 
Isoblokk Enebolig i Leca, 

Sivilarkitekt MNAL 
Jonny Johansen, 
Stavanger
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Figur 4.38 BI-universalskinne med BI-tråd 
for skinne  

Figur 4.39 Forankring til avstivende betongsøyle 
med BI-forankringssystem  

Figur 4.40 Forankring til avstivende stålsøyle 

4.6.9 Forankring 
til bæresystemer
Der Leca murverk benyttes som ikke  
bærende yttervegg i skjelettbygg med bæ-
rekonstruksjoner i betong eller stål, må det 
påses at murverket frigjøres fra tilstøtende 
konstruksjoner. Forankring av murverket 
bør utformes med forbindelser som tillater 
bevegelser i vertikal- og horisontalretning. 
I tillegg skal bevegelsesfuger avsettes ved 
behov.

Murverket mellom avstivninger må 
dimensjoneres for vindbelastning etter 
regler gitt i NS 3475 /6/, se kapittel 7.4.3. 
Både utvendige og innvendige vegger skal 
kontrolleres for vindlast.

Forankring til det avstivende system må
dimensjoneres. Bruk av BI-universalskinne 
og BI-bindere gir en glideforbindelse mel-
lom Leca vegg og bæresystem. Dette er et 
enkelt og effektivt forankringssystem der 
BI-skinner skrues fast til bakenforliggende 
konstruksjon. Skruefester monteres med 
en vinkelskive. BI-binderen kan da enkelt 
hektes på skinna under muring. For mer 
informasjon se www.bi-produkter.com.

Til Leca Fasadeblokk fi nnes det eget 
tilpasset BI-forankringssystem, se kapittel 
om Leca Fasadeblokk.

Ved å mure inn i steget på en søyle 
med H-profi l oppnås en enkel og effektiv 
avstivning. Brukt i brannseksjonerende 
vegger må stålsøylene brannbeskyttes, 
f.eks. med Rockwool Conlit system, eller 
tilsvarende produkt. For nærmere informa-
sjon se www.rockwool.no. 

Limtresøyler kan også benyttes som 
avstivning. Forankringen mellom mur og 
tre må være mest mulig fl eksibel i vertikal-
retningen. BI-kramper og BI-bindere kan 
brukes.
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4.6.10 Slissing 
i Leca murverk
Slissing i Leca murverk utføres ofte for 
å skjule vannrør, el-kabler, teledata, o.l. 
Generelt anbefaler vi at slissing i Leca 
murverk skal avklares med ansvarlig 
prosjekterende for bygget før man utfører 
denne typen arbeid.

Slissing i Leca murverk er enkelt å 
utføre dersom man har riktig verktøy. Figur 
4.41 viser bilde av slissing i Leca med en 
slissemaskin, der man slisser spor for rør i 
en murt Leca vegg i et våtrom. Det fi nnes 
fl ere typer maskiner som kan brukes, og 
fl ere fi rmaer som leverer utstyr til dette for-
målet. Slissing avgir en del støv, så det er 
en fordel om man bruker utstyr som er til-
koblet en spesialstøvsuger. Man kan også 
få utført slissing av murfi rmaer og fi rmaer 
som driver med betongsaging og boring.

4.6.10.1 Horisontal slissing
Generelt anbefaler vi ikke slissing av 
horisontale spor i Leca vegger. Årsaken 
til dette er at horisontal slissing reduserer 
bæreevnen. I noen tilfeller vil horisontal 
slissing kunne være ødeleggende for 
bæreevnen. Dette er særlig kritisk for 
vegger av Leca Isoblokk. Horisontal 
slissing må uansett avklares med 
byggets prosjekterende.

Som et alternativ til slissing kan man 
bruke et skift av Leca U-blokk i gulvhøyde. 
I Leca U-blokken legger man inn trekkerør 
og borer ut hull for veggbokser der man 
ønsker disse plassert. Denne detaljen er 
vist på en tegning i vår tegningssamling 
på www.maxit.no

4.6.10.2 Vertikal slissing i 
ikke bærende vegger
I ikke bærende vegger er det normalt greit 
å utføre vertikal slissing i Leca vegger. 
Figur 4.42 og 4.43 viser slissing av rør i 
våtromsvegger av Leca blokk. Før man 
murer veggen, bør man planlegge hvor 
man skal utføre den vertikale slissingen, 
og så legger man armeringen slik at den 
ikke kuttes ved slissingen. 

Dersom vertikal slissing vil medføre 
kutting av armering, må ansvarlig prosjek-
terende vurdere konsekvensen av dette. 
Man må også i slike tilfeller bruke slisse-
utstyr som tåler kutting av armering. For 
ikke bærende vegger påkjent av innvendig 
vindlast må man i samråd med ansvarlig 
prosjekterende påse at armeringsmeng-
den er tilstrekkelig også i de områdene 
man utfører slissing.

4.6.10.3 Vertikal slissing i bærende 
yttervegger
Yttervegger skal ofte ivareta både vertikal 
bæreevne og horisontal kapasitet mot 
vindlast eller jordtrykk. For å slisse i bæ-
rende yttervegger anbefaler vi at ansvarlig 
prosjekterende vurderer at armerings-
mengden er tilstrekkelig og at andre 
konstruktive forhold blir ivaretatt.

Dersom den bærende ytterveggen 
består av Leca Isoblokk, så vil vertikal 
slissing som oftest medføre kapping av 
armering samt fjerning av en stor del av 
tykkelsen av den indre Leca vangen. 
Dette vil generelt svekke veggens kapasi-
tet. Konsekvensen av dette må avklares 
med ansvarlig prosjekterende.

4.6.10.4 Vertikal slissing i bærende 
innervegger
Bærende innervegger har normalt mindre 
påkjenninger fra vindlast og vertikallast 
enn yttervegger. Konsekvensen av slis-
sing kan være kapping av armering samt 
fjerning av en del av veggens tverrsnitt. Vi 
anbefaler at ansvarlig prosjekterende vur-
derer disse forholdene før slissing utføres.

Dersom man kan tilpasse armerings-
føringen på forhånd der man planlegger 
å slisse vertikalt, så bør man gjøre det. 
Et slikt eksempel er vertikal slissing for 
elektrisk kabel fra gulv eller tak til lysbryter 
ved døråpninger. En slik ledningsføring 
vil normalt plasseres ca 10 cm fra kant 
døråpning, og da kan man ved muring av 
veggen avslutte fugearmeringen ca 15 cm 
fra døråpningen.

Figur 4.41 Slissing av spor for rør

Figur 4.42 Spor til rør slisses i 40 mm dybde og 
35 mm bredde eller slik at ferdig innpusset rør 
får en overdekning på ca. 10 mm

Figur 4.43 Spor til rør i slisset Leca vegg
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4.6.11 Overfl atebehandling av 
Leca murverk
Leca murverk behandles vanligvis med 
puss eller slemming. En pussbehandling 
kan ha en rekke forskjellige oppgaver.
Noen av de viktigste er:

Beskytte en bygningsdel mot klimatiske 
og mekaniske påvirkninger, samt mot 
brann

Gi en estetisk tiltalende overfl ate

Oppnå spesielle virkninger f.eks. mot 
stråling, gass, lyd, etc. 

I de fl este tilfeller ønsker man å få puss-
laget til å løse fl ere oppgaver på én gang, 
og mulighetene for at det skal lykkes av-
henger av underlagets beskaffenhet, type 
mørtel, murerens dyktighet og arbeids-
forholdene. Utvendig puss er murverkets 
vindtetting og værhud. Pussen skal 
forhindre at vind og vann trenger inn i veg-
gen. Samtidig skal fukt slippe ut gjennom 
pussen og evt. sluttbehandling/maling.

Puss skal tåle de frostpåkjenninger, 
kjemiske påkjenninger og påkjenninger 
av vann som den normalt kan bli utsatt 
for. Det ses bort fra helt ekstraordinære 
påkjenninger, f.eks. på grunn av defekte 
nedløpsrør, mv.

Før pussarbeidet tar til, skal alle sår og 
dårlig fylte fuger fylles med den samme 
murmørtelen som ble brukt til muring. 
Dette gjøres enklest samtidig med murer-
arbeidet. Underlaget forbehandles så om-
fattende og omhyggelig at heft fastheten 
blir tilstrekkelig, og at underlagets egen-
skaper blir nær konstante over hele fl aten 
og at pussen får jevn tykkelse.

I dag benyttes for det meste manuelle 
påføringsmetoder. Direkte på Leca kan 
mørtelen trekkes på med stålbrett. På 
pusset/tett underlag skal mørtelen kastes 
på. Finkornede slemmemørtler kan påfø-

■

■

■

res med slemmekost. Mørtelen kan også 
påføres med sprøyte. Dette gir et godt 
resultat, tilnærmet tradisjonelt påkast.

Under utførelse og i herdningstiden 
skal behandlede fl ater beskyttes mot 
klimapåkjenninger som hurtig uttørking, 
nedbør, lave temperaturer og frostpåkjen-
ninger. Omfanget av beskyttelse skal være 
avstemt etter hvor ømfi ndtlig den aktuelle 
mørtel er overfor slike påkjenninger. Det 
skal tas forholdsregler slik at vann fra tak, 
stillaser o.l. ikke blir ledet inn mot veggen.

En nypusset fl ate skal holdes fuktig 
ved ettervanning. Det skal settes i verk 
nødvendige tiltak for å sikre gunstige 
herdebetingelser. Det anbefales også å 
benytte solavskjerming, og ettervanning 
bør skje over minst tre døgn. I tørre og 
varme perioder kan det være nødvendig å 
ettervanne fl ere ganger om dagen.

NB! Pussarbeid må skje i plussgrader! 
Ved fare for frost, skal pussunderlag og 
mørtel ha slik temperatur at den ferske 
pussen ikke skades. Denne temperaturen 
holdes under arbeidsutførelsen og til mør-
telen har nådd tilstrekkelig fasthet. Ved 
oppvarming skal varmekilden plasseres 
slik at det ikke medfører en fare for lokal 
uttørking.

Generelt vil en puss med grov struktur 
være mer bestandig og tåle større fukt- 
og temperatur påkjenninger enn en glatt 
puss. For Leca murverk forsterkes dette 
forholdet, fordi Leca er varmeisolerende 
og har lite kapillærsug. Ferdig pusset fl ate 
skal være ren og uten sjenerende fl ek-
ker, utført i henholdt til eventuell oppsatt 
pussprøve.

Mer informasjon om overfl atebehand-
ling av Leca murverk og de forskjellige 
pussalternativene fi nnes i våre brosjyrer 
maxit mørtelguide /45/ og Leca byggebok 
/44/. Her har vi tatt for oss de vanligste 
overfl ate behandlinger av Leca murverk.
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4.6.11.1 Utvendig overfl atebehandling 
av Leca murverk over terreng
Som utvendig overfl atebehandling av 
Leca murverk anbefaler vi alltid maxit 
Fiberpuss system. Systemet består av 
pussmørtelen maxit Fiberpuss Serpo 261, 
maxit Armeringsnett Serpo 397, maxit 
Hjørneprofi l Serpo 391 og en vanntett slutt-
behandling. Systemet minimerer risikoen 
for svinnriss i pussen, og er tilpasset Leca 
murverk med hensyn på fasthet.

Pussen bygges opp av 2 sjikt maxit 
Fiberpuss der armeringsnettet av glass-
fi ber bakes inn i 1. sjikt. Etter minimum ett 
døgns herding påføres det andre sjiktet. 
Total pusstykkelse blir ca. 8 mm. Pussen 
påføres med stålbrett eller sprøytes på 
Leca murverk. Utvendige hjørner forsterkes 
med maxit Hjørneprofi l Serpo 391. For å 
oppnå full slagregns tetthet, må fi berpussen 
sluttbehandles.

 Dette kan gjøres med:

maxit Silikatmaling Serpo 303

maxit Silikatpuss Maxit Sil A

maxit Stenkpuss Serpo 462

4.6.11.2 Utvendig overfl atebehandling 
av Leca murverk under terreng
Alle typer Leca murverk under terreng skal 
behandles utvendig med Leca Slemme-
mørtel Grå i to strøk. Slemmemørtelen 
kan kostes på eller trekkes på med brett 
og deretter kostes ut. Den inneholder 
vannavisende stoffer og egner seg derfor 
godt under bakken. Husk også å benytte 
Platon grunnmursplate under terreng med 
kantlist på toppen. Følg leverandørens 
monteringsanvisning.

■

■

■

4.6.11.3 Innvendig overfl atebehandling 
av Leca murverk
Innvendig puss skal ofte kun ivareta en 
estetisk funksjon, og gi farge og struktur 
til overfl aten. Valg av pussoppbygging og 
produkter styres av hvilke krav man stiller 
til overfl atens utseende. Det er ikke en 
gang nødvendig å behandle Leca veggen 
på innsiden. En pent murt vegg kan godt 
stå ubehandlet eller males direkte. For mer 
informasjon se maxit mørtelguide /45/. 

4.6.12 Beskyttelse av arbeidet
Murverket skal beskyttes mot skadelig 
nedfukting. Murte avslutninger (sålbenker, 
murkroner o.a.) skal holdes tildekket inntil 
nødvendig beskyttelse (avdekninger, beslag, 
takfremspring o.a.) av murverket er utført. 
Alt murverk som ikke skal pusses, skal i 
byggetiden holdes beskyttet mot tilgrising. 
Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å 
sikre gunstige herdebetingelser. Murverket 
skal ikke påføres belastninger fra overlig-
gende murverk, andre bygningsdeler, vind, 
stillaser o.a. før det har oppnådd tilstrekkelig 
styrke. Ved eventuell oppvarming bør var-
mekilden plasseres slik at det ikke medfører 
en fare for skadelig uttørking.

Figur 4.44 maxit Fiberpuss system Figur 4.45 Leca Slemmemørtel Grå 
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4.7 Varmeisolasjon til 
Leca murverk

4.7.1 Energi og effektbehov
Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og 
bygnings loven /1/ stiller krav til energi og 
effektbehov i byggverk, hvor oppfyllelse av 
krav kan dokumenteres på tre alternative 
måter:

ved bruk av energirammer tilpasset 
forskjellige bygningskategorier

ved å tilfredsstille krav til hver enkel 
bygningsdels varmeisolerende yteevne

ved bruk av varmetapsrammer basert 
på omfordeling mellom bygningsdelene

Energirammer
Beregnet energibehov til oppvarming 
og ventilasjon (kWh/m2 pr. år) skal ikke 
overskride spesifi serte rammeverdier 
som fremkommer av REN Veiledning til 
Teknisk forskrift til PBL /2/. I beregningene 
skal det tas hensyn til varmetap gjen-
nom omhyllings fl atene, varmekapasitet, 
luft lekkasjer, energitilskudd fra utstyr, 
personer, soloppvarming, etc. 

Varmeisolering
Forskriften angir tabellverdier for største 
tillatte varmegjennomgangskoeffi sient 
(U-verdi) for ulike bygningsdeler ved ulike 
innetemperaturer. Det betyr at hver enkel 
ytre bygningsdel skal ha tilfredsstillende 
varmeisolerende yteevne, hvilket tilsier 
lik eller lavere U-verdi enn angitt tabell 
i forskriftenes § 8-21. Se tabell 4.4. Det 
forutsettes at samlet areal av vinduer, 
glasstak og –vegger, samt ytterdører 
ikke overstiger 20 % av bygningens netto 
gulvareal, regnet fra yttervegg og 10 m inn 
i bygningen.

Maksimalt tillatt U-verdi for yttervegger 
i fullt oppvarmede rom er 0,22 W/m2K 

■

■

■

og for yttervegg i uoppvarmet kjeller 
0,80 W/m2K. Murt vegg av Leca Isoblokk 
30 cm tilfredsstiller det strengeste kravet, 
mens alle andre normale Leca veggkon-
struksjoner må tilleggsisoleres for å klare 
U-verdi på 0,22 W/m2K. Murverk av Leca 
Blokk 25 cm (eller tykkere) tilfredsstiller 
kravet i uoppvarmet kjeller. Se tabell 4.6.

Virkning av kuldebroer, som følge av 
dårlig eller ingen isolasjon lokalt, skal tas 
med i beregningen av bygningsdelenes 
U-verdier og tas med i betraktningen ved 
planlegging av inneklima. I NBI Teknisk 
Godkjenning er det oppgitt kuldebro verdier 
for normale utførelsesvarianter med Leca 
Isoblokk. Kuldebroer skal medregnes når 
oppfyllelse av forskriftskrav dokumenteres.

Varmetapsramme
Det er anledning til å omfordele varmeiso-
lasjon mellom tak, vegg, gulv, etc. såfremt 
det totale transmisjonsvarmetapet ikke blir 
større enn varmetapsrammen for bygg-
verket. Tillatt varmetapsramme (W/K) for 
det angjeldende byggverk er lik beregnet 
transmisjonsvarmetap dersom alle byg-
ningsdeler har maksimalt tillatt U-verdi og 
vindus/dørareal lik 20 % av gulvarealet.

Leca Isoblokk 25 cm kan således være 
aktuell i boliger (T ≥ 20 °C) hvor tak, gulv, 
vinduer, etc. isoleres bedre enn mini-
mumskravene angitt i tabell 4.4.

Tetthet
Det stilles også krav til bygningers tetthet 
for å forhindre utilsiktet luftgjennom-
strømning. Fuktighet skal ikke kunne 
trenge inn og redusere bygningsdelens 
varme isolerende yteevne eller forringe 
byg ningens levetid. Pusset eller slemmet 
Leca murverk med gode og gjennom-
tenkte materialoverganger tilfredsstiller 
de strengeste tetthetskrav, og er også lite 
utsatt for utførelsesfeil.

Bygningsdel Innetemperatur og varmegjennomgangskoeffi sient [W/m2K]
T ≥ 20 ºC 15 ºC ≤ T < 20 ºC 10 ºC ≤ T < 15 ºC 0 ºC ≤ T < 10 ºC

Yttervegger 1) 0,22 0,28 0,40 0,60
Tak, gulv på grunn og mot det fri 0,15 0,20 0,30 0,60
Gulv mot uoppvarmet rom 0,30 0,40 0,50 0,60
Vinduer 2), dører 1,60 2,00 2,50 3,00
Glassvegger og glasstak 2,00 2,00 3,00 3,00
1) Yttervegger i uoppvarmet kjeller kan ha U ≤ 0,80 W/m2K
2) Vinduer i yrkesbygg kan ha U = 2,00 W/m2K for T ≥ 20 ºC

Tabell 4.4 Største, gjennomsnittlige U-verdier for ytre bygningsdeler (TEK § 8-21 /1/)
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4.7.2 Beregning av U-verdier
U-verdi eller varmegjennomgangskoef-
fi sient (W/m2K) er et standardisert mål på 
hvor lett en bygningskomponent slipper 
igjennom varme. U-verdien angir hvor mye 
varme pr. tidsenhet, målt i watt (W), som 
kan strømme gjennom et areal på 
1 m2 ved en konstant temperaturforskjell 
på 1 K (1 °C) mellom omgivelsene på 
varm og kald side av konstruksjonen. En 
godt isolert bygningsdel har derfor lav 
U-verdi.

U-verdien for en konstruksjon kan 
enten måles i laboratorium, simuleres ved 
hjelp av anerkjent varmestrømsprogram 
eller beregnes etter NS-EN ISO 6946 
Bygnings komponenter og –elementer 
– Varmemotstand og varmegjennom-
gangskoeffi sient – Beregningsmetode /31/. 
U-verdien er avhengig av varmemotstan-
den til bygningskomponenten (R) og av 
varmeovergangs motstandene (R si og R se). 

U-verdien er da gitt av formelen:

   der

ΔU er evt. tillegg på grunn av utforming, 
utførelse, m.m.

Varmemotstanden (R) (m2K/W) til en 
bygningskomponent forteller hvor stor 
motstand den yter mot varmegjennom-
gang. Varmemotstanden er avhengig av 
varmekonduktiviteten (λ-verdi) og tykkel-
sen til produktene bygningskomponenten 
består av (d), dvs. at for homogene mate-
rialsjikt er R = d/λ.

Vanligvis er bygningskomponenter bygd 
opp både av homogene sjikt og av sjikt 
som er sammensatt av fl ere materialer. 

I en vegg av Leca Isoblokk utgjør innvendig 
og utvendig puss homogene sjikt, mens 
Leca lettklinkervanger, PUR-isolasjon, 
murmørtelfuger og evt. U-blokkskift utgjør 
et sammensatt sjikt. I slike konstruksjoner 
vil varmen ikke bare strømme rett gjennom 
(én-dimensjonal varmestrøm), men også 
sideveis (to- eller tre-dimensjonal varme-
strøm). Det er derfor vanskelig å gjøre 
nøyaktige beregninger av varmemot-
standen for slike konstruksjoner uten 
å bruke spesielle dataprogrammer for 
fl erdimensjonal varmestrøm.

Varmekonduktivitet (λ-verdi, W/mK) er 
en materialegenskap som beskriver evnen 
materialet har til å lede varme. Praktisk 
varmekonduktivitet for Leca lettklinker-
betong i ulike anvendelser kan regnes etter 
tabell 4.5. Fuktpåslagene er i henhold til 
nasjonalt tillegg til NS-EN ISO 10456 /32/. 
Basisverdier (tørre verdier) er dokumentert 
på vår egen Leca lettklinkerbetong, og kan 
være lavere enn tilsvarende verdier for 
lettklinker som fi nnes i generelle 
oppslagsverk.

Varmeovergangsmotstand (innvendig 
Rsi og utvendig Rse) er et uttrykk for den 
motstanden varmeoverføring møter ved 
henholdsvis innvendig og utvendig over-
fl ate (m2K/W).

4.7.3 U-verdier for Leca vegger
Bygningsdelers U-verdi kan enten måles 
eller beregnes teoretisk etter reglene i 
NS-EN ISO 6946 /31/. Tabell 4.6 gir en 
oversikt over U-verdier for noen typiske 
Leca yttervegger. Verdiene er beregnet 
ved hjelp av varmestrømprogrammet 
”Heat 2”, som er utviklet ved Lund 
Tekniska Högskola og markedsført 
gjennom fi rma Blocon AB.

Densitet til Leca
lettklinkerbetong
[kg/m3]

Basis λ-verdi
[W/mK]

λ-verdi redigert etter fuktinnhold [W/mK]
Innvendig Utvendig 

over bakken
Utvendig 

under bakken
2 % 4 % 6 %

 600 0,155 0,164 0,172 0,182
 650 0,168 0,177 0,187 0,197
 770 0,204 0,215 0,226 0,238
 900 0,251 0,265 0,279 0,294
 1300 0,476 0,502 0,528 0,557

Tabell 4.5 Varmeledningsevne (λ-verdi) til Leca lettklinkerbetong
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Murt vegg av: Skisse U-verdi 1)

[W/m2K]
Murt vegg av: Skisse U-verdi 1)

[W/m2K]
Leca Isoblokk
30 cm (4/900) Figur 4.6.1 0,22 2)

Leca Blokk 
30 cm (2/600) Figur 4.6.4 0,65

Leca Isoblokk
25 cm (4/900) Figur 4.6.2 0,29 2)

Leca Blokk 
25 cm (2/650) Figur 4.6.5 0,78

Leca Isoblokk
25 cm (4/900)
+ 50 mm
tilleggsisolasjon

Figur 4.6.3 0,21 2),3)
Leca Blokk 
25 cm (2/650)
+ 100 mm
tilleggsisolasjon

Figur 4.6.6 0,25 4)

1) U-verdier angis for veggfelt med 10 skift inkl. ett U-blokkskift (10 % av veggarealet). Det forutsettes strengmuring
    uten mørtel i stussfuger med maxit Murmørtel B. Utstøping av U-blokkskiftet utføres med maxit Tørrbetong B20.
    Veggen pusses/poretettes på begge sider.
2) Forutsetter bruk av laftestrimmel 90 mm i liggefugene.
3) Forutsetter mineralull i isolasjonsklasse 37, fastmonterte trestendere c/c 600 mm, dampsperre (ikke under terreng)
    og 13 mm gipsplater.
4) Forutsetter mineralull i isolasjonsklasse 37, frittstående trestendere c/c 600 mm, dampsperre (ikke under terreng)
    og 13 mm gipsplater.

Tabell 4.6 U-verdier for Leca yttervegger

4.8 Fuktsikring av Leca 
murverk

4.8.1 Utvendig fuktsikring av 
Leca murverk
I prosjektet Klima 2000 testet vi fl ere 
pusstyper hos NBI (Byggforsk) når det 
gjelder slagregnstetthet. Forsøkene viste 
at maxit Fiberpuss system er det beste 
og tryggeste resultatet, og er derfor vår 
absolutte anbefaling på utvendig puss av 
Leca murverk over bakken. Det står mer 
informasjon om maxit Fiberpuss system i 
vår brosjyre maxit mørtelguide /45/.

For pussing av vegger i overgangen 
over/under terreng vises det til fi gur 4.4 
og 4.5 i avsnitt 4.6.2.

En viktig detalj når det gjelder fukt-
sikring utvendig under bakken er god 
drenering av grunnen samt bruk av grunn-
mursplate. I vår brosjyre Leca byggebok 
/44/ samt byggdetaljbladene fra NBI 
(Byggforsk) fi nner du gode råd om drene-

ring. Generelt anbefaler vi bruk av Platon 
grunnmursplate eller tilsvarende på alle 
pussede eller slemmede Leca overfl ater 
under bakken.

For mer informasjon om fuktsikring av 
Leca vegger som ligger helt eller delvis 
under bakken henviser vi til Byggforsk-
serien /36/ samt håndbok Lag rom i kjel-
leren /37/.

Gode beslagsløsninger er svært viktig 
for å oppnå god utvendig fuktsikring på 
Leca murverk. I Murkatalogen /34/ fra 
Mur-Sentret, anvisning P16 Beslag, fi nner 
du gode anbefalte beslagsløsninger for 
murverk. Du fi nner også god informasjon 
om beslag i Byggforskserien /36/ samt i 
Anvisning 38 – Beslag mot nedbør /41/ fra 
Byggforsk.

På toppen av Leca yttervegger anbefaler 
vi slemming med Leca Slemmemørtel 
eller tilsvarende behandling før man legger 
på toppbeslag, for å sikre tetthet mot 
slagregn.
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4.8.2 Yttervegger med 
innvendig tilleggsisolasjon
Generelt anbefaler vi ikke bruk av innvendig 
dampsperre i Leca vegger som er tilleggs-
isolert innvendig med mineralull der hvor 
veggen er helt eller delvis under bakken. 
F.eks. vegger av Leca Isoblokk 25 cm 
eller Leca Blokk 25 cm, med innvendig 
mineralullisolasjon. 

I vegger av Leca Blokker som er helt 
eller delvis under bakken (f.eks. Leca 
Blokk 25 cm) bør minst 1/3 av isolasjonen
plasseres på utsiden. For innvendig 
isolasjon anbefales maksimalt 100 mm 
mineralull. Leca Isoblokk 25 cm isoleres 
vanligvis innvendig med 50 mm mineralull 
i isolasjonsklasse 37 for å tilfredsstille U-
verdi krav i boliger

For Leca vegger der hele veggen er 
over bakken og veggen har innvendig 
tilleggsisolasjon med mineralull anbefales 
bruk av innvendig dampsperre i bindings-
verket på vanlig måte. I hytter som står 
uoppvarmet det aller meste av året, bør 
det ikke brukes dampsperre.

For alle Leca vegger som har innvendig 
tilleggsisolasjon med mineralull, bør man 
utføre innvendig poretetting med Leca 
Slemmemørtel eller en KC-basert puss-
mørtel. Eksempler på mørtler som kan 
brukes til dette formålet er maxit mørtel 
Serpo 132, 134 og 136. Mer informasjon 
om disse mørtlene fi nnes i brosjyre maxit 
mørtelguide /45/.

Generelt anbefaler vi på alle yttervegger 
med innvendig tilleggsisolasjon av mineral-
ull å bruke et kapillærbrytende sjikt under 
svill samt i alle kontaktpunkter mellom mur 
og tre.

4.8.3 Yttervegger av Leca 
Isoblokk uten tilleggsisolasjon
For vegger av Leca Isoblokk uten inn-
vendig tilleggsisolasjon anbefaler vi en 
innvendig puss og ingen dampsperre. 
Anbefalinger for ulike alternativer til 
innvendig puss fi nnes i brosjyre maxit 
mørtelguide /45/.

4.8.4 Innvendig tilleggsisole-
ring med Leca Fasadeblokk
Ved bruk av Leca Fasadeblokk som inn-
vendig tilleggsisolasjon av vegger som ligger 
helt eller delvis under bakken anbefaler vi 
at luftspalten mellom Leca Fasadeblokk 
og bakvegg fylles med mineralull for å 
hindre konveksjon, som kan gi kondens 
i luftspalten. Normalt vil 20-30 mm være 
tilstrekkelig. Vi anbefaler her at man 
tilpasser avstanden mellom BI-universal-
skinnene til bredden på de isolasjons-
produktene som benyttes.

For tilsvarende bruk av Leca Fasade-
blokk som innvendig tilleggsisolering på 
vegger som ligger over bakken så trenger 
man ikke en slik form for tilleggsisolasjon 
for å unngå konveksjon. Bruken av ekstra 
isolasjon i luftspalten mellom bakvegg og 
blokk vil bidra til en noe bedre U-verdi på 
vegger som tilleggsisoleres innvendig med 
Leca Fasadeblokk.
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