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LEVERING AF LECA® LETKLINKER

Leveringsmuligheder som er tilpasset byggeprocessen
optimalt
Ved større renoveringsprojekter er der sjældent meget plads på byggepladsen. Strømmen af
byggematerialer skal derfor planlægges nøje, og byggematerialerne skal helst indbygges
umiddelbart efter levering.
Når en byggevareleverandør kommer med byggematerialer til en byggeplads, kræver det
aflæsningsplads og depotplads, og i mange tilfælde skal byggematerialer transporteres internt
på selve byggepladsen efter levering. Det kræver udstyr på byggepladsen i form af byggekraner

og trucks, som er dyre i drift, og mange gange opstår der i disse situationer unødig ventetid på
maskiner og for håndværkere.
Når byggematerialerne er anvendt, er der emballage i
form af paller og indpakningsemballage, som skal
sorteres i hver sin affaldsfraktion og -container. Og
hertil kommer, at mange byggematerialer giver affald
i form af afskæringer, som også skal håndteres.
Kendt er det også, at byggematerialer er kostbare
materialer, som let frister tyveknægte. Og her vil
opbevaring af byggematerialer på byggepladsen i
depot udgøre en reel fristelse.
Den optimale materialestrøm, helt uden emballering
og leveret direkte fra lastbilen til anvendelsesstedet,
er både hurtigt, bæredygtigt og økonomisk attraktivt.
Leca® 10-20 kan blæses direkte fra lastbilen og ind i bygningen, hvor det med fordel kan
fordeles og afrettes under indblæsningsprocessen.
En anden fordel ved at få leveret med blæs er, at man kan udføre flere byggeaktiviteter på
samme tid, når Leca® letklinkerne leveres med blæs.

Fordele ved levering med blæs
Leca®10-20 kan blæses direkte fra lastbilen og ind til anvendelsesstedet, og det har mange
fordele …
… der forekommer ingen emballage, der skal affaldssorteres
… der forekommer ingen afskæringsmaterialer, der skal affaldssorteres
… der er ikke behov for depotplads på byggepladsen
… der svært at stjæle ved denne leveringsform
… der er ikke behov for dyre maskiner eller kraner til aflæsning
… det kan forberedes at lastbilen kan holde på offentlig vej under aflæsningen
… der kan blæses med 1 m³/min
… der er, som standard, 30 meter slangelængde med lastbilen
… der kan bestilles ekstra slangelængde så slangelængden er 60 meter
… det kræver et Ø 30 cm hul i byggeplads-hegnet til blæserslangen

Leca® letklinker kan også leveres i 50 liter sække og i 1 og 2,5 m³ bigbag.
Læs mere om levering med blæs
her
eller find brochuren
her.

