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Ytong Hebel Brandvægselement
Teknisk data
Ytong Hebel Brandvægselementer er massive porebetonelementer, som anvendes
til brandsektionering i industribyggeri.
 
Ikke-brændbar,

4 timers brandmodstand
med mekanisk påvirkning

 
Maksimal
 
Ingen

temperaturdæmpning

røg- eller gasudvikling

 
Smelter


ikke

 
Ingen


deformation

 
Enkel


projektering

 
Hurtig


montage

Produkt
Ytong Hebel Brandvægselementer er fremstillet
af naturlige råstoffer: Kalk, sand, cement og vand.
Fås i standardmål, bredde/højde: 600, 625, 750
mm og tykkelser: 150-300 mm. Længden tilpasses hvert enkelt projekt. Elementerne fremstår
med fer og not på langsiderne og indstøbte ankre
for krantransport. Overfladen er glat.

Montage
Ytong Hebel Brandvægselementer monteres
liggende i bærende søjlekonstruktioner af stål
eller beton. Elementerne monteres med kran
i fer/not-konstruktionen, som sikrer den
nødvendige tæthed. Horisontale fuger limes
kun, når der er krav til mekanisk belastning.
Overfladebehandling
Væggene behøver ingen overfladebehandling
indvendigt, men kan hvis ønskes, spartles eller
pudses med Ytong Grundpuds og/eller males.
Transport og opbevaring
Ytong Hebel Brandvægselementer leveres
på byggeplads, aflæsset på plant og stabilt underlag. På pladsen opbevares elementerne tildækket.

Egenskaber
Ytong Hebel Brandvægselementer er ikke
brændbare. Elementerne er formstabile, har
god trykstyrke og lav vægt. De uorganiske
elementer er modstandsdygtige overfor fugt
og angribes ikke af råd eller svamp.

Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7, DK-8723 Løsning, Tel: +45 75 89 50 66, www.ytong.dk

Materialet er vejledende. Projektspecifikke forhold skal altid vurderes af byggeteknisk rådgiver.

januar 2019



db 279203 dk



side 1/2

Hebel Brandvægselement
Teknisk data
Brandvægselement i h.t. DS/EN 12602:2016
Porebetonklasse
Karakteristisk trykstyrke
Densitet [kg/m³]
Varmeledningsevne λ [W/mK]
Egenlast inkl. armering [kg/m3]
Elasticitetsmodul Ek [MPa]
Svindmål [mm/m]
Brandklasse
Testet modstandsevne

P4,5
4,0
550
0,145
670
2000
<0,2
A1
200 mm EI-M 180, 250 mm EI-M 240

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.
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