LAMMI BLOKK

FOR MASSIV BYGGING

KONTINUERLIG
UTVIKLING GARANTERER
YPPERLIG KVALITET
Betong kan brukes til alt
Å bygge boligen din i betong er et sikkert valg i et tøft norsk klima.
Betong er brannsikker og tar ikke skade av fukt. Boligen blir meget solid og gir et sunt inneklima.
En massiv vegg av Lammi blokker isolerer effektivt både lyd og
varme. I tillegg lagres varmen i lang tid i betongveggene.
Lammi blokkene har blitt utviklet i samarbeid med eksperter i
bransjen. Lammi blokkene er svært nøyaktige. Blokkene er diamantsaget og er enkle å montere. Selvbyggere kan også bygge
raskt og enkelt med produktene.

Arkitektens favoritt
Lammi varmeblokker brukes til yttervegger i eneboliger, rekkehus, boligblokker og industri-/landbruksbygninger. Innervange og
yttervange armeres og fylles med betong. Dette gjør konstruksjonen meget sterk.
Veggene tåler store og lange vindusåpninger. Veggene kan også
bære lange og tunge hulldekker. Arkitekten kan planlegge store,

åpne og gode romløsninger, uten å måtte ta hensyn til innvendige bærevegger. Dette gjør byggeprosessen mindre kompleks
og bidrar også til lavere byggekostnader. Lammi blokkene er
også ypperlige til bygging av kjellere og underetasjer. Veggene
er robuste og tåler full tilbakefylling og svært høy jordtrykk.

Blokkenes overflate er jevn og slett og egner seg til pussede overflater både på innervegger og yttervegger. Fasadene og veggflatene vil forholde seg fine i lang tid, før vedlikehold blir nødvendig.

Gjennomtenkte detaljer

Vi har det meste i vårt sortiment og et stort antall ulike produkter:
Varmeisolerte blokker, vanlige blokker samt lette blokker til innvendige lettvegger. Alle blokktypene har spesialblokker for hjørner, ender og delte blokker.

Lammi blokkene er konstruert slik at armering og betongoverdekning kan utføres enkelt og raskt. Det er effektivt og økonomisk overkommelig å sette opp en bygning av meget høy
standard. En bygning med lang levetid og som kan brukes i
generasjoner.
Rørføringer, kabler og veggbokser blir installert og skjult i blokkenes hulrom, før betongen fylles i. En er ikke avhengig av å
lage inventar og spikerslagplan før byggingen kan starte. Veggene er solide nok til å feste tunge innredninger hvor en måtte
ønske. En kan også enkelt flytte på vegghengt inventar i ettertid, uten å tenke på ekstra støtte og spesielle fester. Ved boring
i veggen trenger man heller ikke bekymre seg for at man lager
hull i noen diffusjonsperre siden en slik tett plast ikke finnes eller
er nødvendig i yttervegger av betong.

Helhetlig sortiment

Et sikkert valg
Lammi blokkene er klassifisert innen emisjonsklasse M1 som
korresponderer med beste kvalitet og laveste emisjon. Produktet
tilfredstiller de strengeste kravene til luftkvalitet og innomhusklima.
Lammi Betong Ab sin produksjon er underlagt kontroll av Inspecta Sertifiering Ab.
Blokkene produseres av naturlige steinmaterialer og er gjenvinningsbare. Også EPS kjerneisoleringen i varmeblokkene er gjenvinnigsbar.

VARMEBLOKK
Ledende i utviklingen

Lammi blokker mures ikke, de tørrstables.
Samtidig armeres konstruksjonen og isolasjonsfugene tettes/ limes med fugeskum.

Det kreves gode løsninger og riktig materialvalg for å sette opp
en energivennlig bygning. Vi har begge deler. Vårt nyeste produkt:
LL500 er den best isolerte betongblokken på markedet og har
en U-verdi på kun 0,11 W/m2K . Denne blokken gjør det mulig å
oppnå et helt nytt nivå innen energieffektiv bygging.

Når veggen er stablet opp og armert, fyller
man betong i innervange og yttervange. Resultatet blir en kompakt kjerneisolert ferdig betongvegg med tetthet og varmeegenskaper i
en klasse for seg selv.

Energieffektive hus tjener både miljø og menneske. Vi belaster
naturen mindre, oppnår bedre bokomfort og får lavere oppvarmingskostnader.

Inneklima og komfort
En av forutsetningene for et sunt og trivelig inneklima er et tett
og beskyttende ytterskall med lav luftlekkasje*. Innerskallet og ytterskallet holdes adskilt med en isolerende kjerne og det oppstår
ingen kuldebroer. Når innerskallet i tillegg er av et massivt materiale og kan ta vare på og lagre varmen, får man en meget stabil
innetemperatur. Bygningsforskningen påpeker at en slik løsning
er nødvendig, for å få en fungerende energieffektiv løsning. Når
disse kravene er ivaretatt belønnes en med et godt inneklima, lave
fyringsutgifter og en bra bokomfort.
Lammi varmeblokkene har de egenskapene som gjør det enkelt
å bygge riktig og som automatiserer at kravene blir ivaretatt. En
Lammi husbygger oppnår med sikkerhet et hus med inneklima
og energieffektivitet av ypperste klasse.

Lammi blokk mures ikke  men stables. Det gjør byggingen lett og rask.
Blokkene har meget nøyaktige produksjonsmål slik at man enkelt kan
stable høye konstruksjoner.

Genial konstruksjon

* Man må skille mellom lufttett konstruksjon og pustende material. Med
pustende material mener man at materialet er diffusjonsåpent og at luft
og fuktighet fritt kan diffundere gjennom konstruksjonen. Med lufttett
hus mener man at det ikke skal finnes luft lekasjer f eks i overganger
fra yttervegg til vinduer, dører, tak, i hjørner osv.  Huset kan være luft tett
men samtidig  bygd av pustende material. Når man bygger med Lammi
varmeblokk får man et tett, men pustende hus.

Teknisk info Lammi Varmeblokker:
• U-verdi: 0,11 W/m2K (feks til lavenergi- og passivhus), Lammi LL 500
• U-verdi: 0,17 W/m2K (feks til lavenergi hus), Lammi LL400
• U-verdi: 0,25 W/m2K (feks til halvvarme garasjer/uteboder),
Lammi EMH350
• Luftlydisolasjon ved pusset vegg: 51 dB (Rw)
• Vekt av utstøpt vegg: 530-550 kg/m²
• Blokkforbruk: 8,33 stk/m²
• Betongforbruk
LL500: 133l l/m2
LL400:133 l/m2
EMH350:125 l/m2

Mål: Lengde x bredde x høyde (mm)

LL500
Normalblokk
600 x 500 x 200 mm
28 kg

En ny generasjon innen miljøvennlig og
effektiv isolering (graffitt-EPS)

LL500
Hjørneblokk
500 x 500 x 200 mm
24 kg

Lammi sine varmeblokkers energieffektivitet
oppnås med å bruke miljøvennlig graffitt-EPS
isolerings-material. Isolasjonen er iblandet små
mikropartikler bestående av grafitt.
Graffitten stopper store deler av varmevandringen. Varmestrålingen innenfra huset reflekteres
og lagres i innerskallet. Varmen forsvinner ikke
ut gjennom veggen.

LL500
Endeblokk
600 x 500 x 200 mm
29 kg

Graffitt-EPS har 20% bedre varmeisoleringsevne enn vanlig EPS uten graffitt- partikler.
Derfor trenges det mindre isolasjonstykkelse
for å oppnå samme isolasjonsverdier. Det betyr at man får mindre materialforbruk og sparer
miljøet.

LL500
Deleblokk
400 x 500 x 200 mm
19 kg

3 bevarende faktorer
Lammis LL500 og LL400 varmeblokker brukes
til bygging av boliger der det stilles høye krav til
varme- og energiøkonomi. Slike energieffektive
konstruksjoner er mulig å bygge pga Lammi
produktenes følgende egenskaper:
1. Støpte vegger av Lammi varmeblokker
har en meget god lufttetthet. Det finnes ingen sprekker i overganger mellom ulike materialer. Alt er byggd og støpt med betong.
Det bygges heller ikke med plastfolier og diffusjonsperrer som kan skades ved gjennomføringer eller lages hull i under byggefasen
eller senere.
2. Massive vegger lagrer varmen mye lengre
enn vegger av lettere materialer. Varmen fra
dagen lagres og kommer til nytte om natta.
3. Isolasjonen i veggene har en av markedets beste isoleringsevne. I våre blokker
brukes det EPS isolasjon med iblandet grafittpartikler.

LL500
Tilpasningsblokk
300/300 x 500 x 200 mm
29 kg

Blokkenes målesystem er planlagt i 2M moduler. Dvs at blokkene  
passer inn i vegglengder for hver 20 cm uten ekstra tilpasning.   
For den nye LL500 serien  tilbys en ny 300/300 tilpasningsblokk
for  1M moduler.  Denne serien passer inn i vegglengder for hver
10 cm uten ekstra tilpasning.

Mål: Lengde x bredde x høyde (mm)

Mål: Lengde x bredde x høyde (mm)

LL400
Normalblokk
600 x 400 x 200 mm
25 kg

EMH350
Normalblokk
600 x 350 x 200 mm
28 kg

LETTVEGGSBLOKK
Mures eller limes
Innerveggsblokker er perfekte til bygging av innvendige skillevegger i både tre- og murhus. Den lette steinen er 100 mm bred og
192 mm høy og er rask å montere.
EMH350
Hjørneblokk
550 x 350 x 200 mm
28 kg

LL400
Hjørneblokk
600 x 400 x 200 mm
24 kg

Blokkene monteres ved å tynnfuge med tynnfugemørtel. Fugetykkelsen er ca 1,5 mm. Blokkene kan også monteres ved å
lime dem sammen med PU skumlim. (Se montasjevideo på våre
hjemmesider).
Ved å bruke innerveggsblokken forenkles mange faser av arbeidet innomhus. Man får en enhetlig og sammenhengende veggoverflate i alle rom.

LL400  
Endeblokk
600 x 400 x 200 mm
27 kg

EMH350
Endeblokk
600 x 350 x 200 mm
29 kg

LL400
1/3-Deleblokk
200 x 400 x 200 mm
9 kg

EMH350
1/3-Deleblokk
200 x 350 x 200 mm
10 kg

LL400
2/3-Deleblokk
400 x 400 x 200 mm
16 kg

EMH350
2/3-Deleblokk
400 x 350 x 200 mm
18 kg

Deleblokkene  selges som hele blokker. Betong delen er forhåndskappet.
Blokkene håndsages gjennom  isolasjonen på byggeplass.

AT70
Utveksllingsbjelke
6000 x 70 x 40 mm
(galvanisert)

EMH350
Deleblokk
600 x 175 x 200 mm
14 kg

Hjørneblokkene brukes i både høyre- og venstre hjørner ved å snu blokkene rundt.

Betongvegger innvendig er ypperlige til bruk i områder med mye
persontrafikk og der det skal monteres tunge møbler og installasjoner.
Innerveggsblokkene forsterkes med armering og i fylt betong etter behov.

Mål: Lengde x bredde x
høyde (mm)
VSK100 Normalblokk
598 x 100 x 192 mm
14 kg

Teknisk info:
•
•
•
•
•

Luftlydisolasjon ved pusset vegg: 38 dB (Rw)
Vekt av ikke-utstøpt vegg: 112 kg/m²
Blokkforbruk: 8,7 stk/m²
Betongforbruk: 45 l/m²
Forbruk tynnfuge mørtel: ca.2 kg/m2

VSK100 Utsparingsblokk
over åpninger
598 x 100 x 192 mm
13 kg

VSK100 Halvblokk
297 x 100 x 192 mm
7 kg

AT50
Utveksllingsbjelke
6000 x 50 x 30 mm
(galvanisert)

Mål: Lengde x bredde x høyde (mm).
Om ikke annet er angitt er forbruk av blokker 8,33 st/m².

FORSKALINGSBLOKK
Den originale blokken
Lammi Betong Ab var det første firmaet som presenterte ideen med en forskalingsblokk av betong til markedet.
Ideen ble utviklet til et ferdig produkt og den første blokken
ble lansert på begynnelsen av 70– tallet. Lammi har gjennom flere tiår kontinuerlig videreutviklet blokkene og har
opparbeidet seg god erfaring med produksjon og bruk av
sine produkter.

MH300 Normalblokk
600 x 300 x 200 mm, 26 kg
Betongforbruk 210 l/m2
Fullt utstøpt vegg 715 kg/m2
Lydisolering 65 dBA (Rw)

MH300
Hjørneblokk
500 x 300 x 200 mm
22 kg

MH300
Endeblokk
600 x 300 x 200 mm
28 kg

MH300
Kort endeblokk
400 x 300 x 200 mm
19 kg

MH250
600 x 250 x 200 mm, 24 kg
Betongforbruk 150 l/m2
Fullt utstøpt vegg 550 kg/m2
Lydisolering 64 dBA (Rw)

MH250
Hjørneblokk
450 x 250 x 200 mm
17 kg

MH250
Endeblokk
600 x 250 x 200 mm
25 kg

MH250
Kort endeblokk
400 x 250 x 200 mm
17 kg

MH200
600 x 200 x 200 mm, 21 kg
Betongforbruk 115 l/m2
Fullt utstøpt vegg 450 kg/m2
Lydisolering 62 dBA (Rw)

MH200
Hjørneblokk
600 x 200 x 200 mm
21 kg

MH200
Endeblokk
600 x 200 x 200 mm
21 kg

MH200
Kort endeblokk
400 x 200 x 200 mm
15 kg

MH150
600 x 150 x 200 mm, 19 kg
Betongforbruk 80 l/m2
Fullt utstøpt vegg 350 kg/m2
Lydisolering 58 dBA (Rw)

MH150
Hjørneblokk
550 x 150 x 200 mm
17 kg

MH150
Endeblokk
600 x 150 x 200 mm
19 kg

MH150
Kort endeblokk
400 x 150 x 200 mm
13 kg

PH250
Rektangel pilarblokk
250 x 250 x 200 mm, 13 kg
Forbruk per meter 5 stk
Betongforbruk 36 l/jm

PH400
Portstolpeblokk
400 x 400 x 200 mm, 28 kg
Forbruk per meter 5 stk
Betongforbruk 110 l/jm

PPH300
Sirkulær pilarblokk
Ø 300 x kork. 200 mm, 13 kg
Forbruk per meter 5 stk
Betongforbruk 45 l/jm

KMH150
Buetblokk
400 x 150 x 200 mm, 12 kg
Forbruk per meter 12,5 stk
Betongforbruk 80 l/m2
Til bygging av buede vegger med
diameter 3-7m
Fullt utstøpt vegg 350 kg/m2
Lydisolering 58 dBA (Rw)

Lammis originale forskalingsblokk er et sikkert valg til dagens krevende byggverk. De gir stabile konstruksjoner
som har har dokumentert lang levetid

Bruksområder
Blokkene har et meget bredt bruksområde. De benyttes
der store belastninger skal tas opp og er derfor velegnet
til forstøtningsmur, ringmur og grunnmur. Ofte blir de også
brukt som såle i grunnmur eller andre typer fundamenter.
Ved å bruke forskalingsblokker reduseres behovet for
forskalingsmateriell og produksjonsavfall reduseres til et
minimum. Ferdig betongvegg pusses direkte på betongblokken. Man kan velge mange ulike strukturer og farger
på pussoverflaten.
Ladontatyön jälkeen seinä valetaan pumppubetonointina. Betonin laatu määritellään
rakennussuunnitelmassa.

Komplette systemer
En stor praktisk fordel er Lammi blokkens nøyaktige produksjonsmål. Alle blokkene har eksakt riktig høyde. Derfor er det lett å
stable opp høye, stabile og nøyaktige konstruksjoner og støttemurer.
Ferdigstøpte hjørne-, ende- og halvblokker gjør konseptet tidsbesparende å arbeide med. Forskalingsblokkene tørrstables,
armeres horisontalt og vertikalt etter behov. Til slutt fylles hulrommene med betong. Betongen må bestilles med riktig konsistens
tilpasset utstøping i forskalingsblokker.
Blokkenes konstruksjon og geometri sikrer en god utflyting av
betongen både horisontalt og vertikalt. Dette sikrer også at all
armering blir beskyttet og innstøpt i betongen.
Forskalingsblokkene er lette å jobbe med. De brukes derfor både
av fagfolk og selvbyggere.
Etter tørrstablingen, fylles veggen med betong. Betongens sammensetning og kvalitet er definert på konstruksjonstegningene.

LAMMITASSU

Vi muliggjør din boligdrøm...

Patentert løsning
Lammi konsernet har patent på produksjonsmetoden for en ferdig form til fundament: LammiTassu.
LammiTassu formene kan brukes året rundt og de er enkle å
håndtere. Formene er 5m lange og leveres ferdig armerte. Vekten
er kun 20 kg. Det finnes ulike bredder og høyder av formene for
ulike formål.

Fundament på en dag
LammiTassu er raskt, enkelt og kostnadseffektivt i bruk. Ved å
bruke den ferdigarmerte formen kan man bygge og støpe alle
fundament for et helt hus på en dag. Resultatet blir ikke desto
mindre et godkjent, sterkt og massivt fundament.
Etter at formene er plassert, monteres ekstra armering ved behov. Formene fylles deretter med betong og overflaten rettes av.
Videre bygging av grunnmur kan startes allerede neste dag når
betongen har herdet.

Økonomisk
Takket være den meget raske og enkle monteringen sparer man
mye tid. LammiTassu fundament kan monteres opp til 80% raskere enn tradisjonelt forskalte fundamenter. LammiTassu er derfor økonomisk i bruk og leder til kostnadsbesparelser.

Lett å håndtere og gir ingen avfall
Fundamentformen LammiTassu er lett å håndtere og bearbeide.
Det behøvs ingen spesialverktøy eller spesialkunnskaper ved
monteringen.
Man unngår også avfall fra forskaling og byggeplassen holdes
derfor hele tiden ryddig og sikker. Siden LammiTassu ikke har
noen forskaling som må rives kan man gå direkte videre til neste
arbeidsmoment og sparer dermed mye tid.

Og her kommer
bilde av ditt
hus...

Lammi Betong
Lammi Betong Ab ble etablert i 1956 og er et familie eid konsern. Konsernet er kjent i den nordiske byggeindustrien som en innovativ
aktør som satser på produktutvikling. Lammi Betong Ab har mer enn 50 års erfaring i utvikling av betongprodukter og utførelse.
Et eksempel på firmaets langsiktige og banebrytende arbeid er utviklingen av Lammis isolerte varmeblokk. I den forbindelsen ble datterselskapet Lammi Stenhus Ab en ledende leverandør av boliger i Finland og de representerer eliten innen steinhus. Lammi Fundament
Ab er også en del av konsernet. Dette firmaet konsentrerer seg om utviklingen av fundament produkter til byggeindustrien og produserer
bla. LammiTassu.

Leverandør i Norge:
Tel. 412 86 636 - 995 844 26
post@citysteinhus.no

LAMMIN BETONG AB
Paarmamäentie 8, 16900 LAMMI
Tel. +358 20 753 0400, fax +385 207 530 404
lammin.betoni@lamminbetoni.fi

www.citysteinhus.no

www.lamminbetoni.fi

