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Leca Isoblock 2.0, ett 
helt nytt koncept

Ett helt nytt Leca Isoblock

NYHET
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ETT HELT NYTT LECA ISOBLOCK.

NOT OCH  
FJÄDER

MYCKET  
ENERGIEFFEKTIV  

ISOLERING

FÖRENKLAD  
UNIK HÖRN- 

LÖSNING
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Till er som sätter upp väggen: 

Säg adjö till glipor i stötfogen, adjö till komplicerade armeringslösningar, adjö till 

drevremsa i liggfogen, adjö till stora volymer material som ska hanteras.

Till er som vistas i huset: 

Välkommen till ett hälsosamt hus som uppfyller alla krav på isolering och täthet,

välkommen till vackra och nästan underhållsfria ytor och välkommen till ett hus 

som andas naturligt.

Det nya högeffektiva Leca Isoblock 2.0 gör jobbet snabbare, 
enklare och billigare.
Med vårt nya Isoblock har vi förenklat arbetet radikalt genom ett antal innovatio-

ner vilket sparar tid och pengar.

1
   

Vi tar bort luftrörelser i fogarna. Det nya Isoblocket är utformad så att isole-
ring möter isolering. Luftrörelser i varje skift är historia.

2
   

Vi anpassar blocken för tunnfogsmurning. Det innebär mindre bruk och 
snabbare utförande.

3
   

Ny armering på rulle. Vår nyutvecklade murverksarmering ska endast rullas 
ut. Mycket enklare och mycket snabbare.

4    En ny murlåda underlättar utförandet.

5
   

Not och spont gör att Isoblocken hamnar i rätt läge direkt och kräver mini-
mal justering.

6
   

Samma låga vikt som tidigare Leca Isoblock Light sortimentet.

7
   

Helt ny utvecklat hörnblock som skapar en energieffektiv hörnkonstruktion.

Hur mycket tid kan du spara? 
De mest optimistiska tror att innovationer gör det möjligt att minska byggtiden

upp till 30 % på en Leca Isoblock konstruktion. Vi vågar inte lova något, men att 

det är både tid, pengar och hälsa att spara, är bortom all tvivel.

TUNN- 
FOGSMURAS
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MURVERK AV LECA ISOBLOCK 2.0,  
ÄNNU ENKLARE, ÄNNU SNABBARE OCH  
MED SMART UNIK HÖRNLÖSNING
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MURVERK AV LECA ISOBLOCK 2.0,  
ÄNNU ENKLARE, ÄNNU SNABBARE OCH  
MED SMART UNIK HÖRNLÖSNING

Leca Murverksarmering 

Sprickarmering som enkelt och fort  

rullas ut på murverket

Murlåda 
för enkel och snabb utläggning av  

Weber Flexoheft M 2,5.

Öppning/-stängningsbar  

funktion

Weber Flexoheft M 2,5
Anpassat tunnfogsbruk för  

Leca Isoblock 2.0 och  

murbrukslådan 

Pumpbar
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NYA LECA ISOBLOCK 2.0 HAR ALLA DE  
GODA EGENSKAPERNA I BEHÅLL
Det nya Leca Isoblock sortimentet innehåller en rad nya innovationer, nyheter  

och tillbehör som bidrar till ett enklare och snabbare utförande. 

Brandsäker
Leca brinner inte. Trygg känsla med 
obrännbart material.

Ljud
Leca ljudreducerar bättre mot buller än 
lätta konstruktioner. 

Fuktsäker
Leca kan inte ruttna eller ta skada av 
fukt. Det är oorganiska och ger inte en 
grogrund för svamp eller röta.

Underhåll
Ett trähus ska målas eller underhållas 
var 5–6. år. Väggar måste skrapas och 
panel måste bytas ut. Ett murverk av 
Leca, är nästan underhållsfritt. Vanligtvis 
är underhållsintervallet  20–25 år. Det 
innebär både mindre arbetskraft och 
lägre kostnader.

Miljö
Murverk av Leca ger friska byggnader 
med lång livslängd. Materialen innehåll-
er inte några hälsofarliga ämnen, de av-
ger inga skadliga utsläpp, de är resisten-
ta mot fukt, svamp och röta samt kräver 
minimalt underhåll. 

Klimat
Varmt på vintern – Svalt på sommaren. 
Murverk av Leca  ger ett jämt inomhus-
klimat, eftersom Leca  absorberar och 
lagrar värmen och avger den mycket 
långsamt. Det innebär även svalt och 
bekvämt inomhusklimat på sommaren.
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Hållbarhet
Ett Leca murverk tål större mekanisk 
påfrestning än traditionella byggmate-
rial, och förblir intakt och vacker under 
lång tid.

Skadedjur
Leca innehåller inte några organiska äm-
nen som kan dra till sig eller skapa goda 
levnadsförhållanden för skadedjur.

Utförande
Det har alltid varit lätt att bygga med 
Leca. Med Leca Block och Isoblock 2.0 
går konstruktion ännu lättare. Vem som 
helst kan bygga med Leca.

Vikt
Den unika tillverkningstekniken på Leca 
Isoblock 2.0 gör att blocken har en låg 
vikt.

Utförande 
Med not och spont på Leca Block och 
Isoblock 2.0 förenklas utförandet mycket 
och i kombination med tunnfogsbruk  
utförs murverket enklare och snabbare.
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Produkt Storlek B x H x L/ förpackning Artikelnr.

Leca Isoblock 2.0 30
300x197x500
30 st block/pall

5200815469

Leca Isoblock 2.0 30
Hörn

300x197x435
30 st block/pall

5200815470

Leca Isoblock 2.0 30
Pass

300x97x500
60 st block/pall

5200815471

Leca Isoblock 2.0 30
Pelarblock

300x197x500
30 st block/pall

5200815472

Leca Isoblock balk 30
300x190x250
32 st/pall

5200815954

Leca Isobalk 30

300x190 Längd:
1500
2400
3000
3900

 
5200790645
5200790646
5200790647
5200790648

 

LECA ISOBLOCK 2.0 30

TILLBEHÖR
Produkt Förpackning Artikelnr.

Leca Murverksarmering 35Rf
30 lpm/rulle
180 lpm/kartong

5200815313

Leca Murverksarmering 40
30 lpm/rulle
180 lpm/kartong

5200815312

Leca bi-stål 37rf
40 lpm/bunt
200 lpm/bunt

5200790534 
5200790537

Leca bi-stål 40ob
40 lpm/bunt
200 lpm/bunt

5200790535
5200790536
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LECA ISOBLOCK 2.0 35
Produkt Storlek B x H x L/ förpackning Artikelnr.

Leca Isoblock 2.0 35
350x197x500
30 st block/pall

5200815447

Leca Isoblock 2.0 35
Hörn

350x197x435
30 st block/pall

5200815460

Leca Isoblock 2.0 35
Pass

350x97x500
60 st block/pall

5200815463

Leca Isoblock 2.0 35
Pelarblock

350x197x500
30 st block/pall

5200815467

Leca Isoblock balk 35
350x190x250
24st/pall

5200790575

Leca Isobalk 35

350x190  Längd:
1500
2400
3000
3900

 
5200790651
5200790652
5200790653
5200790654

Produkt Förpackning Artikelnr.

Leca Murlåda 30 1 st/kartong

Leca Murlåda 35 1 st/kartong

Weber Flexoheft M 2,5
25 kg/säck
1000 kg/pall

5200779427
5200779428

Leca Infästningsplåt 
Ink. skruv med borrspets

4 st/kartong
6 st/kartong

5200790666
5200790667
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Om folk får välja, önskar många ett stenhus. Varför? Helt enkelt därför  

att fler och fler upptäcker stenhusens praktiska och estetiska kvaliteter.  

Med nya Leca Isoblock 2.0 har vi gjort det ännu enklare att utföra ditt drömprojekt.

Låt oss börja med estetik, med arkitekturen. Det är något speciellt med ett stenhus.

Är det den tunga stommen och solida känslan med Isoblockhusen? Kanske är det enkelheten,  

renhet och elegansen? Ett stenhus är en signal globalt om väl utvecklad smak, att vilja gå 

egna vägar och känsla av praktiska och funktionella lösningar.

De praktiska fördelarna med hus av Leca Isoblock är många och uppenbara. För många är 

det mycket blygsamma och små underhåll som krävs. En väl genomförd konstruktion av Leca 

Isoblock förblir vacker år för år, och behåller sin funktion och egenskaper över tiden.

Ett Leca Isoblock hus motstår nästan allt. Det brinner inte, det ruttnar inte, det är säkert mot 

skadedjur, tål hög mekanisk belastning och har bra ljudreduktion mot buller. De termiska 

egenskaperna gör byggnaden sval på sommaren och varm på vintern.

Nya Leca Isoblock 2.0 är en av många innovationer som under de senaste åren har gjort det 

ännu enklare att bygga och ännu lättare att förverkliga drömmen om ett stenhus.

FOLK VILL HA ETT STENHUS, LECA GER DIG  
ETT STENHUS MED NYA LECA ISOBLOCK 2.0
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Tabellen visar de 
rekommenderade 
putsuppbyggnaderna 
på de olika delarna  
av byggnaden. 

UTVÄNDIG PUTSUPPBYGGNAD

VELG DITT HUS

UTVENDIG INNVENDIG

FASADE

- RELATERTE PRODUKTER -

weber.ton 303 Silikatmaling

weber.ton Silikonharpiksmaling

weber.pas Modelfino

Med Weber färgkarta, 
kan du enkelt se 99 
olika standardkulörer.

LECA ISOBLOCK 2.0 ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2

Grundningsbruk weber base 103 rödgrund – 3 mm

Putsarmering weber 323 stålnät Therm 397 EF-glasfibernät

Utstockningsbruk weber base 132 utstockningsbruk B Therm 261 EF

Putstjocklek och  

antal putsskikt
Grundning + 2 skikt 15–20 mm 2 skikt 6 + 2 mm

Slutbehandling

Rivputs (då byts sista skiktet om 20 

mm ut), Stänkputs, Spritputs, Minera-

lisk Silikatfärg/Puts

Silikatfärg/Puts,  

Silikonhartsfärg/Puts

Putsade murverk ger en solid, hållbar och varaktig yta. Ovan mark ger den uttryck om elegans 

och kvalitet. Under marken ger den en tät och motståndskraftig barriär mot fukt. Putsbruk 

finns i flera alternativa lösningar, texturer och färger.

Weber har ett brett utbud av lämpliga produkter att applicera på murverk av Leca.

Se Webers hemsida www.weber.se för urval av produkter och lösningar.
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Stänkputs

Rivputs

Brädriven Silikatputs

Brädriven Silikonhartsputs
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Invändigt har du ännu fler alternativ på putsuppbyggnad, vilket gör att just ditt önskemål kan 

uppnås. Inomhus kan du använda dig av gipsputs som färdig struktur och kulör, vilket skapar 

en unik design. Genom att man putsar väggarna invändig, innebär det att inga golv och tak-

lister kommer vara nödvändigt. Detta ger en rent och estetiskt tilltalande utseende.

Mer information kan hittas på www.weber.se

INVÄNDIG PUTSUPPBYGGNAD

Brädriven putsstruktur kan enkelt målas 
med önskad kulör av mineralisk silikat-
färg, för att behålla väggens egenskaper.

Med Gypsum gipsputs får men en  
en unik design och färdig yta direkt.

Filtad putsstruktur ger ett levande 
utseende som enkelt målningsbehandlas 
med mineralisk silikatfärg, för att behålla 
väggens egenskaper.
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Bättre isolering sparar energi
De nya Leca Isoblock 2.0 har ännu bättre U-värde, 

än tidigare generation. De nya Leca Isoblock 2.0 35 

har ett U-värde på 0,129 W/m2K. Det ger ett ännu 

energieffektivare hus och låg energikostnad. Den låga 

vikten på blocken kvarstår från föregående version, Leca 

Isoblock Light.

Leca Isoblock 2.0 35 väger bara 13 kg, vilket innebär att 

ihop med tunnfogsbruk gör att utföraren lyfter  

och hanterar mindre vikt. Detta innebär mindre 

belastning på ryggen och sparar hela kroppen.

Tre block i ett
Leca Isoblock 2.0 Hörn gör systemet lättare och 

energieffektivare. Vänsterhörn, högerhörn och 

avslutningsblock i ett och samma Isoblock.  

Med ett enkelt handgrepp, anpassar du  

hörnblocket till vänster eller högerhörn genom  

att såga med handsåg i isolerdelen, där det finns 

förmarkerade sågsnitt.
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