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YtONG energy+
– den bæredygtige byggeblok

Xella er verdens førende leverandør af bygge
materialer i porebeton og kalksandsten. Det brede 
produktprogram med isoleringsplader, bærende 
vægge, skillevægge, overliggere, bjælker, dæk og 
tagelementer sikrer, at der kun behøves én leve
randør af byggematerialer til hele råhuset. Vores 
produkter er lagervarer, der leveres fra dag til dag.

Vi tilbyder rådgivning og dialog om det enkelte bygge
projekt i alle dets faser. Vores salgskonsulenter er 
alle DEKRAcertificerede energikonsulenter, som 
gerne rådgiver om optimering af byggeriet. 

Vores tilbudsafdeling udregner faste tilbud til bud
gettering af projekt, og vi henviser gerne til certi
ficerede montagefirmaer med stor kompetence i 
opførelse af byggeri med YTONG Energy+. 

Xella Danmark A/S
Helge Nielsens Allé 7, 3.
DK8723 Løsning
Tlf: 7589 5066
Fax: 7589 6030

www.ytong.dk
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verdens førende leverandør



YtONG energy+ sætter nye 
standarder for bæredygtigt 
og energieffektivt byggeri

YtONG energy+ er indervæg,
isolering og facade i én blok

YtONG energy+ 
giver mange fordele

YTONG Energy+ er bæredygtig i alle led fra de natur
lige råstoffer sand og kalk udvindes, til blokken 
genanvendes 100 % i produktion af nye produkter.

I produktionen af YTONG Energy+ er der stort fokus 
på at holde energi forbruget nede, og i det færdige 
byggeri er der en god energibesparelse, fordi blok
ken er højisolerende.

YTONG Energy+ består af tre lag. De tre lag er støbt 
sammen i én arbejdsgang. Denne produktions
metode er unik for YTONG Energy+. Det giver bygge
blokken en række fordele, som adskiller den fra alle 
andre løsninger.

YTONG Energy+ kan anvendes til massive, bærende 
ydervægge op til to etagers højde. Med bærende 
konstruktion og isolering i én integreret løsning 
er det hurtigt, sikkert og økonomisk at bygge med 
YTONG Energy+.

Bærende indervæg: 
YTONG porebeton 
– densitet 340 kg/m3

Isolering: 
YTONG Multipor 
porebeton 
– densitet 115 kg/m3

Beskyttende facade: 
YTONG porebeton 
– densitet 340 kg/m3

100 % uorganisk porebeton 
Sikrer byggeriet mod skimmel og svamp

U-værdi 0,11 
Lavt energiforbrug i byggeriet

Ét materiale i hele blokken 
Materialet arbejder sammen uanset vejr og vind

100 % genanvendelig
Restmateriale indgår i nye produkter

Økonomisk løsning
Bærende konstruktion og isolering i ét

Enkel projektering
Hele råhuset kan opføres i ét materiale, hvor  
de enkelte elementer er lagervarer

Sikker opførelse
Indervæg, isolering og facade i én arbejdsgang

Brandklasse A1 
YTONG Energy+ er uorganisk og kan derfor  
ikke brænde

Ingen afdampning af skadelige stoffer
YTONG Energy+ består udelukkende af kalk,  
sand, vand og cement

Indeklimamærket 
Sundt og behageligt indeklima selv med  
lave Uværdier


