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Silka Sound 24 cm opfylder lydkrav til lejlighedsskel [55 dB]

Silka Kalksandsten
Teknisk data
Silka vægsystem af kalksandstensblokke anvendes ofte, hvor der stilles krav
til lyddæmpning eller høje krav til bæreevne. Silka vægsystem kan anvendes til
de fleste vægtyper i alle former for byggeri.

 
Slanke vægge med stor styrke og stabilitet

Montage

 
Lyddæmpende

Silka blokke limes i forbandt med Silka Secure eller

 Varmeakkumulerende
 Basistrykstyrke 12 N/mm
 Densitet 1900 kg/m

Silka Vinter Skandinavien tyndfugelim iht. mur2

værksnormen og gældende montagevejledning.

3

 Opmuring med tyndfugemørtel

Overfladebehandling
Indvendige vægge kan overfladebehandles med

Produkt

sandspartel, cementspartel eller gipspuds inden

Silka Kalksandsten er fremstillet af kalk, sand og

malerbehandling.

vand, som formpresses under stort tryk og derefter
hærdes i autoklave.

OBS: Der kan fremkomme mindre spring i samlin-

Overfladen er glat. Blokkene leveres i flere forskel-

gerne på 1-2 mm. Dette skal der tages højde for ved

lige tykkelse og størrelser. Se produktoversigten på

valg af overfladebehandling.

hjemmesiden.
Transport og opbevaring
Egenskaber

Silka Kalksandsten leveres pakket på engangspaller.

Silka Kalksandsten er formstabil og har meget

På byggepladsen opbevares Silka Kalksandsten tørt
og ved temperatur over 5 oC.

stor trykstyrke. Den høje densitet sikrer gode lydegenskaber og effektiv varmeakkumulering.
Kalksandsten er fremstillet af uorganiske materialer, som er modstandsdygtige overfor fugt og
ikke angribes af råd. Brandklasse A1.
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Silka Kalksandsten
Teknisk data
Kalksandsten iht. DS/EN 771-2:2011/A1:2015
Benævnelse		
Byggesten kategori 1
Densitet [kg/m³]		 1900 ± 100
Trykstyrke [MPa]
Normaliseret middel fb		
≥ 20		
Basis fk		12,2
Bøjningstrækstyrke [MPa]
Liggefuge fxk1		
0,35
Studsfuge fxk2 		
0,46
E-modul Eok [MPa]

7564

Varmeledningsevne λ [W/mK]		
1,10				
Diffusionsmodstand μ		
5/25
Brandmodstand		 Ikke brændbar
Brandklasse		A1
Måltolerancer
Klasse		
T3
Højde		
1 mm
Længde/bredde		
3 mm
Planhed		 < 1,0 mm
Parallelitet		 < 1,0 mm
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 kalksandsten 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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