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Produkt
Ytong Element er fremstillet af 
naturlige råstoffer: sand, kalk, 
og vand. Elementerne fås i flere 
forskellige tykkelserne, højder 
og bredder. Se produktoversigten 
på hjemmesiden

Egenskaber
Ytong Elementer er formstabile, 
har stor styrke, lav vægt og lille 
varmeledning. Elementerne er 
brandsikre. De er fremstillet af 
uorganiske materialer, som er 
modstandygtige 
overfor fugt og ikke angribes
af råd.

Montage
Ytong Elementer opsættes iht. 
murværksnormen med kran på 
nivelleret underlag med Ytong 
Elementlim Fix-P / Fix-P, vinter. 
Alternativt understøbes med ele-
mentmørtel. De lodrette samlin-
ger udstøbes med Elementlim 
Fix-P / Fix-P, vinter.

Overfladebehandling
Den patenterede, superglatte 
overflade skal kun spartles let 
med sandspartel, cementspartel 
eller gips puds. Flisebeklædning 
kan opklæbes iht. producentens 
anvisninger.

Transport og opbevaring
Ytong Elementer leveres direkte 
på byggepladsen. Ytong Elemen-
ter opbevares tørt.

Ytong Elementer er rumhøje vægelementer af porebeton, der anvendes til bærende 
og ikke-bærende bagvægge og skillevægge i alle typer af byggeri.
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 Element Lydelement
Trykstyrke fk [MPa] 4,50 5,00
Bøjningstrækstyrke fcflk/fxk1 [MPa] 1,10 1,42
Bøjningstrækstyrke fxk2 [MPa] 0,42 0,42
Varmeledningsevne  λ [W/mK] 0,157 0,195
Densitet [kg/m³] 575 ± 50 750 ± 50
Svindmål [mm/m]  0,20
Diffusionsmodstand μ  5/10
E-modul Eok [MPa] 2216 2608
Måltolerancer [mm]
 Bredde ± 2,0
 Tykkelse ± 2,0
 Højde ± 3,0
Brandmodstand Ikke brændbar
Brandklasse A1

CE mærkede data
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Xella Danmark A/S Lysholt Allé 11, DK-7100 Vejle, Tel: +45 75 89 50 66, www.ytong.dk

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 love og regler er overholdt i hvert enkelt tilfælde.


