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LECA bjälklagselement används till botten-, mellan-, och takbjälklag 
-sgalkläjb ACEL .redanggybskurbtnal mos -irtsudni ,rotnok  ,redätsob lävås i

i nekirbaftnemele ,SA tixam gateröfretsys taråv va sakrev llit tnemele
Lilleström, Norge. 

redgnäl i hco mm 006 nedderbdradnats i sarecudorp netnemele sgal kläjB
från 2380 mm till 7980 mm med 100 mm längdsprång. LECA bjälklags -
element har många goda egenskaper;

Ljudisolerande
Höga ljudkrav kan lätt uppfyllas med LECA bjälklagselement och du

noitanibmok I .vlog ednagnug hco ednarrank revö gid aretirri tta reppils 
med maxit Floor kan du få ett lägenhetsskiljande golv i ljudklass A.

Brandsäkert
Portätade LECA bjälklagselement uppfyller kraven i brandklass REI 90 och
är därför ett av de tryggaste byggmaterialen du kan välja för brandsäkerhet.

Lättmonterat
LECA bjälklagselement ger dig ett stabilt bjälklag på kort tid. Ett bjälklag
på 100 m2 monteras normalt på 3–5 timmar.

Fuktsäkert
Speciellt i våtrum är LECA bjälklagselement ett bra val då det inte förstörs
av vatten, röta, fuktsvampar eller skadedjur.

Bra underlag
LECA bjälklagselement är ett bra underlag vare sig du väljer vatten- eller
elburen golvvärme.

Utprovat
LECA bjälklagselement har funnits på marknaden i över 30 år och är

.tkudorp davorptu läv ne demräd 

Standardiserad
LECA bjälklagselement finns i ett stort antal standardlängder som kan

.dit trok åp sarerevel 
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Produktbeskrivning
Typer

Typ 1 LECA bjälklagselement – standard
Elementen består av ett skikt med armerad LECA-
betong (densitet 770 kg/kbm) och produceras i

,tkiks erdnu tte rah eD .mc 02 hco 51 anrakel  kcojt
kel rots nrok( gnoteb-ACEL ginroknif va ,mc 3–2

2–4 mm).

Typ 2 LECA bjälklagselement – E 
(extra armering)
Elementen består av ett skikt med armerad LECA-
betong (densitet 1050 kg/kbm) och produceras i
tjockleken 25 cm. De har ett undre och ett övre

- nrok( gnoteb-ACEL ginroknif va ,mc 3–2 ,tkiks
storlek 2–4-mm). LECA bjälklagselement E har
extra armering för att klara längre spännvidder än
LECA bjälklagselement standard.

Mått Tjocklek Standardbredd Max. längd 
Typ (mm) (mm) (mm)

1 150 600 4480

200 600 5980

2 250 600 8080

Överhöjning
Alla LECA bjälklagselement tillverkas med en

003/nedgnäl = gninjöh revö

Spännvidder
Maximala fria spännvidder för olika tjocklekar

-näh rah räD .anrellebatsgnirenoisnemid va råg marf
syn tagits till att nedböjningen av dimensionerande
last understiger 1/300 av spännvidden.
Elementen tillverkas med överhöjning som varierar
med spännvidden.

Vikt
Den teoretiska leveransvikten anges på märklappen
som finns på varje element.

Yta och färg
LECA bjälklagselement standard har en grovkornig

- rednu åp aty ginroknif ne hco nadisnavo åp aty
sidan.LECA bjälklagselement E har en finkornig
yta på både över- och undersidan. Färgen är

.årg tnemec

Brandklass
LECA bjälklagselement som portätas på en sida 
har brandteknisk klass REI 90. Portätning kan ske
enligt ovan.

Toleranser

Tjocklek +/- 5 mm
Bredd +0, -3 mm
Längd +0, -10 mm
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Övervakande kontroll
Elementen är CE-märkta

Projekteringsanvisningar

Dimensionering
Dimensioneringstabeller finns på sidan 6. När du
väljer elementtyp ur tabellerna bör du känna till föl-
jande. Den dimensionerande lasten är beräknad

-nemele evisulk xe netsal adderbtu tnmäj ned nårfitu
,gnintujgåp lleut neve evisulkni nem ,tkivnege stet

mellanväggar golvbeläggning etc.
Om bjälklaget skall gjutas på med golvavjämnings-
massor eller armerad betong kan den dimensione-

sakö anrellebatsgnirenoisnemid tgil ne netsal edar
med 0,5 kN/m2 vid 30 mm golvavjämning och 1,5
kN/m2 vid 60 mm armerad betong. Om lasten över-

apmäts nam nak agåmröfräb stegal kläjb regits
bjälklaget innan pågjutningen uppnått full hållfast-
het. Stämpen ska sitta kvar tills pågjutningen upp-
nått föreskriven hållfasthet.
Vid beräkningar av maximalt moment och tvärkraft
används den totala jämnt utbredda lasten inklusive
elementets egenvikt och fri spännvidd mellan upp-
lagen.

Punktlaster
Större punktlaster som pelare, kakelugnar, öppna
spisar och bärande väggar på LECA bjälklag ska
överföras direkt till det underliggande bärsystemet.

Nedböjning
Den maximala nedböjningen för dimensionerande

dnåts llitsdittrok i 004/l rä dnåtsllitsnärgskurb i tsal
samt l/300 i långtidstillstånd.
Om man gjuter på bjälklaget ökar styvheten av -
sevärt och kontinuiteten över upplagen reducerar
nedböjningen.

OBS! 
Pågjutning ska räknas in i dimensionerande last.

Upplagslängd
Upplagslängden ska vara min 100 mm på murverk,
min 70 mm på trä- och stålstomme. Upplagen ska
ha en jämn yta och ska vid behov höjdjusteras. 
I samband med monteringen kan det också finnas
behov eller anvisningar om att det på upplaget ska
läggas 1-2 lager med asfaltimpregnerad papp alter-
nativt neoprenelist.

Ursparingar/avväxling
Vid ursparingar för rör, trappor o.dyl avväxlas

sröfrevö netsal tta ås nräjsgnilxävva dem negal kläjb
till intilliggande element. Lastökningen på intilligg-
gande element beräknas vid varje enskilt fall. Av -
växlingsjärn finns i standardutförande 0,6 m (U 1)
och 1,2 m (U 2). Vid större öppningar görs avväx-
lingar med ex. stålbalk och lasten överföres direkt
till byggnadens bärande konstruktion 

Håltagning/slitsar
Enstaka hål upp till Ø 150 mm kan borras i elemen-
ten efter att fogningen är utförd. Vid behov av

.rötkurtsnok råv atkatnok låh erröts 
Slitsar för el- och vattenrör kan fräsas på element -
ens ovansida. Tvärgående slitsar får icke före-
komma.

Fogfyllning/kontinuitetsarmering
Fogning ska göras snarast efter montering och
bjälklaget ska vara obelastat tills fogbruket härdat.
Till fogningen används maxit Cementbruk A eller
JMS 831 Elementfogbruk Tix. 
Om bjälklaget monteras över flera fack ska konti-
nuitetsarmering läggas över upplagen. Armeringen
ska bestå av kamstål B 500 BT Ø 8 mm c/c 600
mm eller Ø 10 mm c/c 1200 mm, längd 2/3 av ele-
mentlängden.

• Fogspåret ska vara väl rengjort
• Fogarna fylls till hälften med Cementbruk A eller

JMS 831 Elementfogbruk Tix 
• Kontinuitetsarmering läggs i
• Fogarna fylls helt

Det är viktigt att kontinuitetsarmeringen placeras
centriskt i fogspåret, så att den helt kringgjuts.
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Monteringsföljden och kranplaceringen måste noga
planeras så att flyttning av kranbilen inskränks till ett
minimum. Om man vid mottagningskontrollen

- tkarf åp sareton atted aks tnemele edadaks rennif 
sedeln.

Uppläggning-Verktyg-Lagring
Monteringen av elementen sker med en speciell
lyftgaffel som maxit AB hyr ut och den medföljer
leveransen. Montering får inte ske med andra verk-
tyg då stor risk för bräckage finns om gaffelavstån-
det inte är det rätta. Lyftverktyget ska lämnas i
retur, och transporteras på kundens bekostnad till
maxit ABs fabrik i Vingåker. Om elementen
avlastas på marken för senare montering ska dom
läggas på ett väl avjämnat och bärkraftigt underlag.
De staplas max 6 st i höjd med mellanlägg mellan
varje element. Mellanläggen ska placeras rakt över
varandra 40 cm från elementets ändar. Skydda ele-
menten från nederbörd.

Reparation av skador
Om mindre skador på betongytan uppkommer kan
dessa repareras med en Cementbruk A. För större
lagningar än 15-20 mm blandas Cementbruk A och
LECA Lättklinker 2-6 mm i lika stora delar. Tillsätt
erforderlig mängd vatten.

Rengör det skadade stället noggrant. Fukta med
vatten. För sedan på bruksblandningen.

Ytbehandling
LECA bjälklagselement har en grovkornig översida
och en finkornig undersida. Har man höga krav på
ytstruktur på bjälklagets undersida, måste ytan por-
tätas. Se projekteringsanvisningar sid 4.

Undersidan kan man spackla, måla eller gränga alt.
bekläda med innertak.
När det gäller ytbehandlingar, följ respektive mål-
ningsfabrikants anvisningar.

Viktigt!
Det monterade bjälklaget får aldrig användas som

- ärt xet nårf ragnintsaleb erröts röf stalpsgalppu
virke, gipsplattor, murblock etc.

Kontinuitetsarmering läggs i. Det är viktigt att kontinuitetsarmeringen
placeras centriskt i fogspåret så att den helt kringgjuts.

Portätning

Portätning / beläggning
För att förhindra luft- och ljudläckage samt att säk -

- sgal kläjb ACEL llaks ssalk ksinketdnarb alläts re
element portätas på över eller undersidan. Portät -
ning kan ske genom slamning med Cementbruk A.
Före utläggning av golvavjämningsmassor, t ex
maxit Floor 4310, eller pågjutning av betong måste
alltid den öppna strukturen på översidan tätas.

Dimensioneringstabell (se sid 6)

Monteringsanvisning

Arbetsplatsåtgärder
Leverans av LECA bjälklagselement sker med
bil+släp och därför erfordras väl framkomliga vägar
och arbetsutrymme till och kring arbetsplatsen. 

dog ne ah aks negniretnom div sdnävna mos nen arK
 .ddivkcär hco agåmröftfyl relläg ted rän lanig ram

Fogarna fylls helt.
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maxit AB

Box 707, Gårdsvägen 18
169 27 Solna
Tel: 08-625 61 00
Fax: 08-625 61 80

Dimensioneringstabell
Dimensionerande last utöver egentyngd i kN/m2

*taremraartxE mc 52mc 02mc 51kelkcojT

LECA Bjälklag Egenvikt 120 kg/m2 Egenvikt 160 kg/m2 Egenvikt 260 kg/m2

Standardlängder Transportvikt ca 130 kg/m2 Transportvikt ca 170 kg/m2 Transportvikt ca 280 kg/m2

m/Nkretem i dgnäL 2 kN/m2 kN/m2

5,80,683,2
0,85,584,2
0,85,585,2
5,70,586,2
0,70,587,2
0,75,488,2

5,215,65,489,2
0,215,60,480,3
5,110,60,481,3
0,110,65,382,3
5,015,55,383,3
0,015,55,384,3
0,010,55,385,3

5,90,50,386,3
0,90,55,287,3
0,95,45,288,3
5,85,40,289,3
5,85,480,4
0,85,481,4
0,80,482,4
5,70,483,4
5,70,484,4
0,75,385,4
0,75,386,4
0,70,387,4
5,60,388,4
5,60,389,4
5,65,280,5
0,65,281,5
0,65,282,5
0,60,283,5

5,48 5,5
5,58 5,5
5,68 5,5
5,78 5,0
5,88 5,0
5,98 5,0
6,08 4,5
6,18 4,5
6,28 4,5
6,38 4,0
6,48 4,0
6,58 4,0
6,68 4,0
6,78 4,0
6,88 3,5
6,98 3,5
7,08 3,5
7,18 3,0
7,28 3,0
7,38 3,0
7,48 3,0
7,58 2,5
7,68 2,5
7,78 2,5
7,88 2,5
7,98 2,0
8,08

*Extraarmerat bjälklag 11 st, 7 mm, standard är 6 st, 7 mm.



- en bra grund att stå på

Rö - 762 93 Rimbo

Telefon: 0175-622 95 Fax: 0175-624 60

www.nystromscement.se

info@nystromscement.se
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