
Silka Vægsystem

Et fleksibelt byggesystem



Hvad er Silka 
vægsystem?
Silka Vægsystem er et fleksibelt 

modul blok system, der med 

sin høje densitet og trykstyrke 

er velegnet til byggeri, hvor der 

stilles store krav til styrke, sta-

bilitet, lyddæmpning og brand-

sikring. Silka Vægsystem kom-

binerer styrken og stabiliteten 

fra beton med fleksibiliteten fra 

blokmurværket.

Modulmål på 12,5 cm 
Silka Vægsystem består af 

blokke, der produceres ud fra 

modulmål på 12,5 cm, det vil 

sige at alle højder og bredder, 

der er opgående med 12,5 cm, 

vil kunne bygges i hele blokke, 

uden tilskæringer. Blokkene 

findes i længder op til 100 cm 

og tykkelser fra 11,5 til 36,5 cm 

i trykstyrker op til 25 MPa. Silka 

standardsortiment kan således 

løse alle facade dimensioner. 

Silka Vægsystem anvendes 

til bærende og ikke bærende 

bagmur og skillevægge. Silka 

Vægsystem produceres som 

formfaste standardvarer med 

tolerancer på max 1,5 mm..  

Standardsortiment 
Da Silka Vægsystem hører til 

vores standardsortiment, er 

produktion og prisfastsættelse 

konstant over året. Det bliver 

herved nemmere for bygherre at 

budgettere materialeforbrug til 

det enkelte byggeri.

Bæredygtigt
Silka Vægsystem produceres 

med bæredygtighed for øje. 

Produktet fremstilles af kalk, 

sand og vand og produceres med 

50% mindre forbrug af CO2 sam-

menlignet med beton. 

Et afprøvet system
Silka Vægsystem er et afprøvet 

system, der allerede benyttes 

med stor succes i bl.a. Holland, 

Tyskland, England og Polen. 

Silka Vægsystem produceres i 

Tyskland, med en leveringstid på 

4-6 arbejdsdage. Det er således 

muligt at undgå unødvendig 

ventetid på byggepladsen.  

Xellas filosofi er at skabe standard-

iserede produktionsprocesser til 

anvendelse i et fleksibelt byggeri 

til lavest mulige omkostninger.  

Xella er verdens største produ-

cent af vægsystemer i porebeton 

og kalksandsten og producerer 

mere end 10 mio m3 om året.

Udfordringer i byggeriet
Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere 
måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere tid mellem 
de enkelte faser i byggeprocessen. Ofte oplever vi at et byggeri ligger længe på 
tegnebrættet indtil finansiering og/eller en given situation bevirker at byggeriet 
kan skydes i gang. Leveringstider, prisændringer og konkrete projektændringer 
giver ofte store problemer. Her kan Silka Vægsystem være løsningen til et mere 
fleksibelt projekteringsforløb og bidrage til en effektiv byggestyring. 
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Sammenligningstabel Silka Beton

Vægt pr m3 1600-2500 kg pr m3 1850-2500 kg pr m3

Lyd 55 dB 24 cm afhængig af vægt 24 cm afhængig af vægt

Mål 50 x 100 cm Væghøjde 220 x 600 cm

Levering Almindelig lastvogn Special bil

Kran Montage kran 500 kg Special kran

El Udføres på pladsen efter montage og efter ønske Planlægges i projekteringsfasen og laves i 

produktionen. Kan ændres på pladsen ved 

ændring i byggeriet

Befæstigelse Skruefast Der skal tages højde for armering (jern)

Projektering Kort tid Længere tid

Pris Konstant med fastprispolitik Følger udbud og efterspørgsel

Leveringstid Kortvarig Langvarig

Byggetid 50 m2 væg 4 timer 2 timer

Varmeakkumulering Lang afkølingstid Hurtig afkølingstid (risiko for overophedning)



Til hver byggesag leveres der 

omfattende montagetegninger 

fra Xella, disse indeholder en 

plantegning af alle væggene, 

samt detaljerede opstalter af 

hver enkelt væg, hvor alle Silka 

blokke, åbninger og overlig-

gere er optegnet og nummer-

erede. Dette sikrer en optimal 

og hurtig montage, med så lidt 

skærearbejde som muligt, samt 

et godt overblik over byggeriets 

opførelse.

Arkitekten kan med fordel hen-

vende sig til Xella allerede i skit-

sefasen, for herved at sikre en 

optimeret udførelse med store 

besparelser i både montagetid 

og materialespild.

Når alle væggene til projektet er 

optegnet, sendes disse til byg-

herre for skriftlig godkendelse. 

Sammen med godkendelsen, 

skal bygherre eller dennes 

entreprenør lave en ønsket leve-

ringsplan over projektet. 

Når Xella modtager godkendelse 

og leveringsplan, igangsættes 

bestillingen efter den ønskede 

leveringsplan. Leveringstiden 

herefter er blot 4-6 arbejdsdage,

hvilket er en stor fordel, i byg-

gerier med meget pressede 

tidsplaner.

Alle leveringer sendes i hele 

lastbiltræk, direkte fra vores 

fabrik i Tyskland, og aflæsses 

med klemtang på byggepladsen. 

Dette betyder, at entreprenøren 

skal være klar med enten paller 

eller strøer til aflæsning af de 

store Silka blokke.

Montage af Silka Vægsystem 

vil oftes varetages af samme 

entreprenør der montere Ytong 

porebeton og Ytong Multipor.

Ønskes der rådgivning i forbind-

else med projektering eller 

opførelse, står Xella gerne til 

rådighed, så arkitekten eller en-

treprenøren er så velinformeret 

som muligt. 

Projektering
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5 Silka kalksandsten
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Anvendelse

Silka Vægsystem anvendes 

primært til bærende vægge. 

 Råhusbyggeri

 Lejlighedsskel 

 Renovering

 Kælderløsninger

 Brandvægge

Lyd

De lyddæmpende egenskaber 

er særdeles gode og hvor der 

stilles høje krav til lydisoler-

ing vælges Silka Vægsystem 

i densitet 2200 kg/m3, som er 

beregnet til lydvægge. Med en 

væg af 24 cm blokke med 1 cm 

fuldspartling opnås en lyd-

dæmpning på 55 dB.

Brand
Silka Vægsystem består af 

uorganisk materiale, der er 

ikke brandbart, og klassificeret 

efter brandklasse A1.

Montage

De målfaste byggeblokke med 

præcis geometri sikrer et tæt 

byggeri og en hurtig montage. 

Det er muligt at tilpasse blok-

kene på byggepladsen. Lige 

som montagen er også den 

videre forarbejdning af Silka 

blokkene nemt. Gennemboring 

til evt. vandrør eller udfræsning 

til el og stikdåser løses nemt 

med almindeligt elværktøj, da 

Silka blokkene ikke indeholder 

armering. Silka blokkenes 

glatte overflade og små toler-

ancer gør det let at færdiggøre 

vægfladerne. En let tyndspar-

tling og væggen er klar til 

opsætning af tapet og maling. 

Brug

Blokkene indeholder ingen 

armering, hvilket øger fleksi-

bilitet ved befæstelse. Det er 

ligeledes enkelt at lave f.eks. 

rilning af el i Silka Vægsystemet.

Indeklima

Silka Vægsystem bidrager posi-

tivt til indeklimaet. Den tætte 

konstruktion er eftervist ved 

Blower Door Test og sikrer mod 

kuldebroer. Silka Vægsystem 

er uorganiske blokke, der er 

modstandsdygtige overfor råd 

og svamp, hvilket sikre en sund 

konstruktion. 

Især to egenskaber, evnen til 

at ”ånde” og evnen til at optage 

og afgive varme, er med til at 

sikre et sundt indeklima. For 

at spare energi skal bygninger 

i dag være meget tætte, og 

trods udluftning og mekanisk 

ventilation er risikoen for en 

høj luftfugtighed til stede. 

Luftfugtigheden stiger når vi 

lever i vores bolig, når vi laver 

mad, vasker, bader, ånder. Høj 

luftfugtighed fremmer svamp, 

mug og skimmel, der kan have 

negativ påvirkning af vores hel-

bred. Silka Vægsystem optager 

og afgiver overskydende vand-

damp og mindsker derved den 

relative luftfugtighed.  

Varmeakkumulering

Indeklimaet påvirkes af varme-

tilførsel fra solen, og er afhæn-

gig af konstruktionens evne til 

at oplagre varme og langsomt 

at afgive varmetilførelsen for at 

undgå overophedning i dag-

timerne. Silka Vægsystem har 

gode egenskaber med hensyn 

til varmeakkumulering og 

afkølingstider, hvilket sikrer 

mod overophedning. Den 

ensartede overfladetemperatur 

på Silka vægfladerne bidrager 

til en ensartet rumtemperatur. 

Det er således muligt at 

opretholde en god komfort i 

sommerperioden med Silka 

Vægsystem.

Silka Vægsystem – fuld af gode egenskaber 
Silka Vægsystem har mange anvendelsesmuligheder og gode egenskaber. 



7 Silka kalksandsten

Silka Vægsystem er 

kendetegnet ved:

 100% uorganisk materiale

 Stor styrke og stabilitet

 Bredt sortiment

 Gode lyddæmpende 

 egenskaber

 100% genanvendelighed

 Enkel og fleksibel projektering

 Hurtig og fleksibel montage

 Minimal spild

 Nem færdiggørelse af væggen  

 efter spartling

 Brandklasse A1 (ubrandbart)

 Indeklimamærket

 Ingen sundhedsricici ved  

 bearbejdning eller brug

 Veldokumenteret



Kvalitet i projekteringen

 Enkel statik, enkel projektering, sikker dimensionering

 Fleksibilitet i kraft af fælles modul mål for alle Silka Vægsystem

 Stor anvendelsesmulighed 

Kvalitet i udførelsen

 Minimal tilpasning og spild

 Stort sortiment, der sikrer fleksibilitet

 Mulighed for fabrikstilpassede elementer

 Nem og hurtig overfladebehandling

 Hurtig montage

Kvalitet i brugsfasen

 God lyddæmpning

 Effektiv varmeakkumulering

 Stærke overflader

 Godt indeklima

Kombinationsbyggeri med ekstra fordele

Silka Vægsystem kan med fordel indgå i løsninger med andre 

materialer – fx Ytong porebeton – hvor der er behov for de tunge 

kalksandstenprodukters særlige egenskaber, fx i lydvægge og 

stabiliserende vægge. Eller med Ytong Multipor som isolerende 

ydervæg.

Kvalitetssikring i alle 
byggeriets faser 
Silkas produktkvaliteter bidrager positivt i alle faser 
i byggeriet – lige fra projektering til brug og vedlige-
holdelse af den færdige bygning.
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Naturlige råstoffer
Råmaterialerne til fremstill-

ing af Silka Vægsystem er 

sand, kalk og vand. Udvin-

dingen sker i åbne brud, der 

reetableres som naturom-

råder efter endt brydning. 

Udvindingen sker lokalt eller 

så nær fabrikken som muligt.

Fint formalet sand og kalk 

blandes med vand, hvorefter 

produkterne formes under 

stort pres. Efterfølgende 

hærdes produkterne under 

damptryk ved ca. 200 grader 

C. Silka indeholder ikke 

cement, og produktionen 

bidrager derfor med væsen-

tlig mindre CO2 udledning 

end produktion af cementhol-

dige byggevarer. Yderligere 

genbruges vanddampen i 

produktionen således der 

undgås spild.

Bearbejdning 
og montage
Silka Vægsystem kræver 

minimal tilpasning på 

byggepladsen. Til montage 

anvendes tyndfugemørtel i 

et tyndt lag på 2 mm i både 

ligge- og studsfuger. Tynd-

fugemørtlen er baseret på 

mineralsk cement uden 

tilsætning af organiske 

opløsningsmidler eller blød-

gørere, og der er således in-

gen afdampning af skadelige 

stoffer. 

Indeklimamærket
Silka Vægsystem er indeklima-

mærket, hvilket stiller krav 

til produktet i dets brugsfase 

og omfatter produkternes 

påvirkning af luftkvaliteten i 

indeklimaet. Én ting er ind-

hold et af kemiske stoffer i 

produktet, noget andet er, 

hvilke stoffer der fri gives til 

indeluften. Med Silka Væg-

system er der således doku-

mentation for at produktet 

ikke afgiver kemiske stoffer 

til luften. Indeklimamærket 

omfatter kun krav til produk-

tet i brugsfasen, og giver do-

kumentation for at produktet 

“er til at være i stue med”.

10

Silka Vægsystem 
med øje for bæredygtighed
For Xella er bæredygtighed en integreret del af virksomhedens produktud-
vikling og produktion, ikke bare som begreb, men som et praktisk værktøj 
for udviklere og ledelse. Silka Vægsystem produceres i overensstemmelse 
med bæredygtighedstanke-gangen, som indebærer, at miljøet skånes i alle 
faser fra råstofudvinding, produktion, anvendelse, nedbrydning og genanv-
endelse.
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Xella Danmark A/S

Helge Nielsens Allé 7

8723 Løsning

Telefon.: 75 89 50 66

Fax: 75 89 60 30

www.xella.dk


