
	Standardlængder op til 6 m 

	Lysningsmål op til 5,5 m

	Fleksibilitet i projektering

	Samme materiale som væg  

 og dæk = nem overfladebe- 

 handling

	Ingen forskalling

		Nem montage

		Modvirker kuldebro

Produkt
YTONG/SIPOREX U-skaller er 

fremstillet af naturlige råstoffer: 

sand, kalk, cement og vand. Der 

er indstøbt langsgående trans-

portarmering.

U-Skaller fås i bredderne 175, 

240, 300 og 365 mm. Højden er 

249 mm. Standardlængder fra 

250−600 cm i spring på 50 cm.

Densitet: 585 kg/m3

Overfalden er glat.

Egenskaber
YTONG/SIPOREX U-skaller er 

formstabile, har lav vægt og lille 

varmeledningsevne. U-skaller 

er brandsikre. De er fremstillet 

af uorganiske materialer, som 

er modstandsdygtige overfor 

fugt og ikke angribes af råd.

For bærevene henvises til sepa-

rat blad.

Montage
Ytong U-skaller lægges af på 

de bærendevægge eller søjler i 

YTONG Lim og med understøt-

ning i henh. til den projekten-

des beregninger. Der ilægges 

armering i form af armerings-

jern eller jernbjælke, og skallen 

udstøbes med beton i henh. til 

projekteringsanvisningerne. 

Ved ydervægge ilægges isole-

ringsmateriale til afbrydelse af 

kuldebroen. 

Overfladebehandling
Indvendige flader kan overflade-

behandles med maling, sands-

partel gips- eller kalk/gipspuds. 

Fliser kan opsættes direkte, 

uden forudgående overfladebe-

handling.Udvendige flader kan 

pudses med afstemt puds.

Transport og opbevaring
Ytong U-skaller leveres på pal-

ler, pakket i folie.

På byggepladsen opbevares 

Ytong U-skaller tørt.

Ytong U-Skaller
Tekniske data

Ytong U-skaller er porebeton elementer, der anvendes som blivende forskalling 
for udstøbning med armeret betonbjælker og overliggere. Ytong U-skaller kan 
endvidere anvendes til indbygning af stålsøjler og installationer.
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Benævnelse Armerede formelementer af porebeton
Styrkeklasse: P 4,4
Densitetsklasse 0,60
Varmeledningsevne λR [W/mK] 0,16   
Diffusionsmodstand µ 5 / 10
Måltolerancer [mm/m]
 Længde +/- 5,0 mm
 Bredde +/- 1,5 mm
 Højde +/- 1,0 mm
Brandmodstand Ikke brændbar
Brandklasse A1

Xella Danmark A/S

Sønderskovvej 11, Ørum

DK-8721 Daugaard

Tel.:  +45. 75 89 50 66

Fax:  +45. 75 89 60 30

www.xella.dk
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Ytong U-Skaller
Tekniske data

Disse angivelser er oplyst og udgivet af Xella Danmark A/S. Vi rådgiver og informerer i vores informationsmateriale efter 

nuværende viden indtil publiceringstidspunktet. Anvendelsen af porebeton er underlagt gældende bestemmelser, regler, 

godkendelser og ændringer af disse, og vore oplysninger er ikke juridisk bindende. Det er den projekterendes ansvar at tilse, 

at love og regler (statik) er overholdt i hvert enkelt tilfælde.
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