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Vi kan alla typer av väggar

LK Bakmursvägg
En bärande vägg med monterad cellplastisolering 

för hus som ska bekläs med tegelfasad eller annan 

inklädnad.

Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

 

Tjocklek = 120-150 mm (exkl. isolering)

LK Putsvägg
En vägg som på utsidan putsas för att få en 

fogfri fasad. Väggen ger ett utmärkt U-värde. 

Inre skivan utförs i betong, tjocklek beroende på 

belastning. Insidan behandlas enkelt med bred-

spackling.

Tjocklek = 300-400 mm

U-värde = 0,20-0,12 W/m2K *

LK Fasadvägg
Vägg med färdig yta på utsidan. Synliga fogar.

Utsidan kan fås stöpplad, borstad eller slät.

Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

Tjocklek = 300-400 mm

U-värde = 0,20-0,12 W/m2K *



LK Våtrumsvägg
Lättklinkerbetong är helt okänsligt för fukt  

vilket gör LK Våtrumsvägg till den optimala 

innerväggen i våtutrymmen.

En sida stålformslät betong och en sida 0-4 mm 

finkornig lättklinkerbetong. Enkel ytbehandling 

med bredspackling. 

Tjocklek = 100 mm

* Redovisade U-värden avser bästa snitt inkl. 

inre- och yttre värmeövergångsmotstånd. U-värde 

kan variera beroende på last och därmed krav på 

tjocklek på bärande innerskiva. U-värde bättre än 

redovisade kan erbjudas genom byte till annan

isolering.

LK Lägenhetsskiljande vägg
Massiv betongvägg med stor bärförmåga. 

Förutom att den är ljudavskiljande samt brand- 

och inbrottssäker, bidrar den också till lägre 

energikostnad tack vare sin förmåga att lagra 

energi.

Enkel ytbehandling med bredspackling.

Tjocklek = 200 mm: Ljudklass C (>53dB)

Tjocklek = 220 mm: Ljudklass B (>57dB)
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Vi erbjuder
• Trygghet, vi ombesörjer konstruktion, tillverkning, transport och montage, allt i egen regi.

• Prefabricerade element som ger mycket kort byggtid och är oberoende av väder.

• Kompletta stomsystem.

• Tunga värmelagrande och välisolerade väggar.

• Oorganiska material som ger allergivänliga och fuktsäkra miljöer.

• Långa underhållsintervall.

• Väggar som kan levereras med ursparing för bjälklag.

• Ingjutna eldosor med tomrör samt hål för ventiler.

• Insidor färdiga för målningsbehandling.

• Leverans med färdiga dörr- och fönsterhål.

• Fönstermontering i väggarna redan på vår fabrik.

• Våningshöga väggelement med längd upp till 6 m.

Lättklinkerbetong AB


