
        NS LECA  Dækelementer
- giver betydelige fordele under byggeriet og i det endelige resultat

R

NS LECA® 
Lyddæk

NS LECA®

Sand wich dæk

Dækelementer  i letklinkerbeton an ven des til 
etageadskillelse og tag dæk i man ge for skel li ge 
former for byggeri. 
I enfamilieshuse er der traditionelt benyttet 
træ bjæl ke lag som eta ge ad skil lel se. Imidlertid 
vil der også her være væsentlige fordele ved 

at benytte dæk ele men ter i let klin ker be ton, så-
vel under byg ge ri et som i brugs fa sen. 
Elementerne giver hurtigere montage og min-
 dre ef ter føl gen de ar bej de sam men lig net med 
en tra di ti o nel eta ge ad skil lel se, og dermed en 
væ sent lig kor te re byg ge tid. 

Det vil give en fornuftig to tal øko no mi, og en løs-
 ning der er optimal med hensyn til mi ni me ring 
af støj og giver sam ti dig en hø je re grad af sik-
 ker hed og tryghed med hen syn til brand fa re. 
Dækelementerne pro du ce res i 2 grund læg -
gen de for skel li ge udgaver:

NS LECA® Sandwichdæk:
Benyttes som etagedæk i villa og bo lig byg ge ri, 
industribyggeri og ved re no ve rings op ga ver.

 Meget gode lydegenskaber sam men lig net 
med traditionelle løsninger.

 Ingen knirkelyde - ingen brandfare.

NS LECA® Lyddæk:
benyttes hvor der er højt støjniveau eller  
hvor der er krav om at minimere støjen 
her tænkes bl.a. på etageadskillelser 
mel lem boliger og i industri- og kontor-
byggeri, samt ved re no ve rings op ga ver. 

Lyddæk an ven des ligeledes hvor der er 
krav om høj bæ re ev ne.

Hurtig, billig og 
effektiv mon te ring

Da dækelementerne er frem stil let 
af letklinkerbeton og bred den er 

be græn set til 60 cm er vægten pr. 
ele ment lav. Mon ta gen kræver der-

for ingen dyr specialkran, og de 
kan derfor nor malt mon te res 
di rek te ved le ve rin gen med 

last vogn ens kran. 

Udsparinger 
fra fabrik eller ved 

montering
Elementerne kan fra fabrikken for-

 sy nes med ud spa rin ger op til ½ pla-
 de bred de (30 cm), uden at bæ re ev nen 

reduceres. Der kan også nemt laves 
huller og til pas nin ger med al min de ligt 

håndværktøj, men det skal da undgås at 
kappe ar me rin gen, da det vil re du ce re 

bæ re ev nen. Pla ce rin gen af ar me -
rin gen frem går af mon ta ge vej l-

ed nin gen.

Dækket 
kan befærdes 

umiddelbart efter 
montagen

Da etagedækket kan befærdes 
umid del bart efter montagen, letter 
det arbejdsforholdene og er med til 
at sikre en effektiv og sikker byg-
 ge pro ces. Over- og un der si de af 
ele men ter ne er puds frie, og klar 
til maling. Fugerne i over si den 

skal udstøbes.

Sundt 
indeklima

Dækelementerne bi dra ger til et 
sundt in de kli ma. Ele men ter ne har 
gode var me ak ku mu le ren de egen-

 ska ber. Dæk ele men ter ne er frem stil let 
af na tur pro duk ter der ikke an gri bes af 
råd og svamp og giver alt i alt basis for 
at få et godt og be ha ge ligt in de kli ma. 
Det er let, at op hæn ge lamper samt 

gen nem bo re for rør fø rin ger i let-
 klin ker dæk.

Suveræn 
lyddæmpning

NS LECA® Lyddæk giver naturligvis 
en meget god lyd dæmp ning i boliger, men 
selv det nor ma le NS LECA® Sandwichdæk 
vil også give en mærk bar for skel i stø jen fra 

over eta ge til un der eta ge og om vendt, sam men -
lig net med et tra di ti o nelt træ bjæl ke lag.

Skal dækelementerne anvendes i rum hvor der 
frem brin ges sær lig meget støj kan ele men -
ter ne med fordel leveres med et påstøbt lag 

akustikbeton, da det giver en væ sent lig 
re duk ti on af ef ter klangs ti den og der-

med en god rumakustik. 

Bedre 
sikkerhed 

mod brand
Dækelementer kan ikke brænde 
og udvikler ikke sund heds ska d-
e li ge røg gas ser ved brandpåvirk-

ning, hvilket yder en god sikkerhed 
og tryghed. Dette er selv føl ge lig 

vigtigt når ove re ta gen er ud-
 nyt tet, og fl ugt ve je ne derfra er

be græn se de.

Dimensioner og materialer
Dækelementerne leveres i 60 cm’s bredde og 
læng de efter opgave, dog max. 6,80 m. Pas ele -
men ter efter behov. Tyk kel ser ne varierer fra 140 - 
280 mm af hæn gig af den nød ven di ge bæ re ev ne.

Miljø- og sikkerhedsklasse
NS LECA® Sandwichdæk og Lyddæk kan an-
 ven des i passiv og moderat miljøklasse. Med hen-
 syn til sikkerhedsklasse kan de an ven des i lav og 
normal sik ker heds klas se. Disse sik ker heds klas ser 
og mil jø klas ser dækker over anvendelse i bygnin-
ger med op til 5 etager.

Produktcertifi cering
Elementer betegnet lyddæk 600 og letdæk 600 
udføres i overensstemmelsemed EN 1520 og er

           mærket.

Bestilling af dæk
Send os via post eller e-mail, tegninger af Deres 
byg ge ri - vi udarbejder montagetegninger, ud spa -
rings pla ner mv. Sælges gennem tømmerhandlere 
eller byggema te ri a le for hand le re. Bemærk at vor 
virk som hed har en stør rel se der sikrer en god og 
personlig be tje ning, og medfører at vi kan leve op 
til vort motto: 

nssas.dk nssas.dk nssas.dk

"Ingen ordrer er for små - kun få for store"
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Den rigtige løsning...
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Bestilling af elementer
Ved ordreafgivelsen udfærdiger vi enten styk-
 li ste eller elementplan og  montagetegninger 
over byg ge pro jek tet. Dækelementerne er i den 
ene ende mærket med vort 
kvalitetssymbol samt et 
elementnr. der relaterer 
til montagetegningen.

Afkald af elementer
Maksimal egenvægt for NS Leca® Sandwich-
ele men ter er 1050 kg og for NS Leca® Lyddæk 
1800 kg. Største elementvægt er angivet på 
styklisten. Før afkald af elementer er det vigtigt 
at kon trol le re:

a. bygningens indvendige mål.
b. placering af eventuelle indvendige bæ ren de

skil le væg ge.
c. at vederlag er plant – der kan anvendes mur-

pap under dækelementerne til ud jæv ning.
Ved lyddæk kan anvendes un der lag af neo-
 pren, hvis ikke andet er angivet.

d. Vederlagsdybden må ikke på noget sted 
være mindre end 55 mm. Vi anbefaler 60-
70 mm. Eventuelle jernbjælker mon te res før 
ele ment mon ta ge.

e. Afkald bør foretages med min. 5 ar bejds -
da ges varsel, og der aftales kran læng de og
an komst tids punkt.

d. Kørevej frem til bygningen skal være fast og
min. 4 m bred. Dette reducerer mon ta ge om -
kostnin ger ne væ sent ligt.

Montage

Der skal stilles min. 3 mand til rå dig hed til 
hjælp ved montagen.
NS Dækelementer leveres med 2 stk. ind støb te 
løf te kro ge. Kranbilen med brin ger god kendt 
løf te grej. Det er vigtigt under montagearbejdet, 
at man ikke opholder sig under løftede elementer. 
Mel lem un der støt ning skal etableres fuldt ud 
umid del bart efter montagen og inden dæk ele -

 NS         Dækelementer
- Montagevejledning

men ter ne be la stes. Herved undgås over be -
last ning som følge af udligning af ele men tets 
pilhøjde.

Monteres dækelementerne ikke ved leverin-
gen skal de oplagres korrekt jf. tegningen.

Der skal stilles min. 3 mand til rå dig hed til 
hjælp ved montagen.

Hvis elementerne ikke monteres ved leveringen 
skal de oplagres korrekt:

Afdækkes mod vejrliget

Plant og bæredygtigt underlag

Strøer over hinanden - ikke forskudt

Maks. 60 cm 
udragende ende

Maks. 6 elementer 
i højden
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Man skal specielt være opmærksom på følgende 
punkter efter montagen.

Sammenstøbning: 
Elementsamlinger renses og vandes inden ud støb -
nin gen. Spring mellem 2 na bo pla der rettes op med 
form clamps eller un der støt nings bjæl ker, således at 
ele ment un der si der ne bringes til at plane. Udstøb-
ningen foretages med cementmørtel C100/400 i 
en konsistens, der er let at arbejde ind i fugerne. 
Fugen udstøbes til 1 cm under over kant. Fugear-
meringen placeres og tryk kes godt ned i mørt len, 
og fugen efterfyldes med mørtel. Udstøbninger  
holdes fugtige under hærd ning. I vin ter pe ri o der 
an ven des frost sik ring smid del.

Fugearmering: 
Hvor andet ikke er angivet, ilægges 1 stk. Y10 som 
fugearmering i alle længde- og tværfuger. Oven-
 nævn te er kun vejledende, og armering i fuger mv. 
skal altid udføres i henhold til projektmaterialet.
                                        tager således intet ansvar 
for den statiske dimensionering af byggeriet. 
Kantbjælker armeres i henhold til projektmaterialet 
og ud stø bes i beton med min. trykstyrke på 
20 MPa, og maks. korn stør rel se på 8 mm.

Forankring:
Dækelementerne kan fastholdes til vægge og bjæl-
ker ved hjælp af dorne, klæbeankre, inserts, strit-
tere indstøbt i underlaget eller i.n.t projektmateriale.

Bearbejdning: 
NS Dækelementer kan be ar bej des med bor og 
skæ re værk tøj til letbeton.
Den bærende armering i dækunderside må ikke 
overskæres, og der må ikke skæres tværgående 
riller i dæk over si den, da dette nedsætter ele men -
tets bæreevne. Det an be fa les at evt. ud spa rin ger 
udføres fra fa brik ken. 

Reparation: 
Småskader repareres nemt med en mør tel blan ding 
bestående af: 1 del cement, 1 ½ del sand og 1 ½ 
del knust Leca-2-4 mm. Un der la get svummes med 
ce ment væl ling, evt. tilsat be ton klæ ber.

Indvendig overfl adebehandling

NS Leca® Dækelementer har en plan og let kor-
net overfl ade, der giver en god bund for ma ler be -
hand ling.
Før malerbehandling bør ele ment un der si dens 
su ge ev ne lukkes med påføring af fl iseklæb eller
hvidt cement. Følg i øvrigt ma ler le ve ran dø rens 
forskrifter.

Yderligere information kan fås ved at rekvirere brochure og 
deklarationsblad.  Endvidere henvises til www.nssas.dk 

for yder li ge re information

Hvor andet ikke er angivet, ind læg ges 1 stk. Y10 med 
en længde på 2,5 m, som fugearmering ved stød sam -
lin ger og mellemunderstøtninger.
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9,9 9,92020 3 stk

7,4 7,41515 4 stk15

7,4 15 15 7,5

Bærende armering
1,5

7,4 7,47,57,5 6 stk7,57,515

Mål i cm.

7,5 7,4 5 stk

Den bærende armering i dækunderside må ikke over-
 skæ res, og man skal derfor være meget opmærksom 
på armeringens placering, hvis der laves huller og 
udskæringer. Det anbefales at alle udsparinger laves fra 
fabrikken.




