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INSTALLATIONSGULV PÅ ETAGEDÆK

Installationsgulv på eksisterende etagedæk
I de seneste år har vi set mange eksempler på at større industribygninger er ombygget og
renoveret for at blive til attraktive boliger.
Når det sker er der meget der skal tages højde for, så som trinlyd, brand og adgangsforhold
m.m. Og hertil kommer etablering af nye afløbssystemer og alle nødvendige rørinstallationer.

Industribygninger er ofte kendetegnet ved at have en
høj frihøjde på etagerne.
Denne frihøjde kan udnyttes til at opbygge et
installationsgulv ved at etablere et nyt gulv, som
hæves over det eksisterende etagedæk.
Mellem det eksisterende etagedæk og det nye og
hævet gulv, gøres der her plads til de mange nye
rørinstallationer.
Ombygning og renovering af industribygninger er ofte
kendetegnet ved at være meget kompliceret at
gennemføre, fordi de indeholder mange processer,
som foregår samtidig og fordi der sjælden er depotplads for byggematerialer til rådighed.
Her vil Leca® 10-20, sammen med sine mange
materialefunktioner, været et oplagt valg, fordi det
kan blæses direkte fra lastbilen og op/ind på
etagerne.

Fordele ved Leca letklinker i installationsgulv
Med Leca®10-20, anvendt som udfyldningsmateriale i installationsgulve, løses flere
byggetekniske funktioner…
… det er formbart og skal ikke tilskæres af håndværkere
… det er trykfast overfor vedvarende belastninger
… det er erfaringsmæssigt et materiale som rotter og mus helst undgår
… det er et isoleringsmateriale
… det er et materiale som ikke ændres over tid

… det vejer ikke så meget
… det er let af arbejde med for håndværkeren
… det kan yde sidestøtte på kloakrør efter DS 430
… det kan ikke brænde
… det indeholder ikke bindemiddel som afgasser til boligen
… det kan blæses direkte fra lastbilen og frem til anvendelsesstedet*
*Leca letklinker tilsættes vand under indblæsning for at dæmpe støvudviklingen. Ønskes der
tørre Leca letklinker, kan det leveres i bigbags eller 50 liters sække.

Læs mere i brochuren
her.

