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/k boldák helyzetét és alakját a Leier 
úgy tervezte, hogy minden szem
pontból c legkedvezőbb műszaki tu- 
lajdorságú falazóelem készülhessen 
el. A kiemelkedő hőtechnikai tulaj
donságuk révén jobb hőszigetelő ké
pességgel rendelkeznek, ugyanakkor 
tömegüknek köszönhetően hőtároló 
képességük is kiváló.
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Takarítsa meg a hőszigetelés 
teljes anyagköltségét 
és munkadíjat!
A Leier Pro tégla kiegészítő hőszige
telés nélkül, 38 cm-es falvastagsággal 
egyrétegű falszerkezetként is teljesíti 
a TNM rendelet U=0,24 W/mX köve
telményértékét.

Közel nulla energiaszint?
A Leier Pro tágiákkal 
akár ez is elérhető.
A hagyományos téglák közül a legki
sebb külső oldali hőszigetelés vastag
sággal teljesíthető a közel nulla ener
gia felhasználásához javasolható U = 
0,17 W/m^K, vagy akár a passzívház U 
= 0,10 W/m^K teljesítményszintje is.
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A Pro termékcsalád keretében elérhetők a közkedvelt, egységes falazatot adó csiszolt tégláink is. Építsen Cn is gyorsabban, 
pontosabban, biztonságosabban - spóroljon időt és pénzt a modern technológia használatával!
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A Leiertherm Pro és LeierPLAN Pro 
termékcsalád újonnan kifejlesztett, 
külön eges belső cellaszerkezettel 
rendekezik. Mindegyik méretnél 
négy, ^ellegzetes alakú nút-féder kap- 
csolócik egymáshoz, így a tégla a ha
gyományos falazóelemekhez képest 
sűrűbb és vékonyabb bordaszerke
zettel rendelkeznek.
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Névkgesmé-etlcm]
Vako atlan felvastagság [cml
Anyagszükséglet [db/m^l í?'

Rakkpmennyiség [db/raklap]

Eleratömeg kg/db]
Falasat tömege vakolat nélkül (hőszigetelő falazóhabarcs) [kg/m^]

Dek aráit nyomószllárdság [N/mm’l

Höv^etési t jnyezö (m^rt) [W/mK]

Hőátfaocsátási tényező vakolt falazatra U-érték [W/m’K]

Súlyazott léghanggátlási szám, kétoldali 1,5 cm-es 
méscement vakolattal [d B] *

Tűzvédelmi osztály m.y.
Tűz Ulósági határérték
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