
Egenskaber
• Effektiv brandsikring: Vægelementet® har den samme brand-

klasse (Klasse A1) som H+H’s øvrige porebetonprodukter.
•  Lydisolerende: Vægelementet® er velegnet til de særlige 

lydisolerende vægkonstruktioner, der kræves i lejlighedsskel 
og opfylder bygningsreglementets krav i tæt-lav bebyggelse.

•  Sundt indeklima: Vægelementet® er diffusionsåbent og 100% 
uorganisk materiale, hvorfor det er modstandsdygtigt over for 
råd og svamp, samt er med til at opnå et behageligt indeklima.

•  Søm- og skruefast

Typiske anvendelsesområder
Vægelementet® kan anvendes til bagmure, skillevægge, lejlig-
hedsskel samt brandvægge. Vægelementet® er produceret med 
asymmetrisk transportarmering, hvilket gør det nemmere at 
tilpasse i forskellige størrelser. Alt efter hvilken funktion elemen-
terne skal have i byggeriet, kan der vælges forskellige højder og 
tykkelser.

Montage
Vægelementet® limes op med H+H Elementfix eller H+H Vin-
terfix. Udførlig arbejdsinstruktion findes på vores hjemmeside. 
Med H+H’s montagelift kan Vægelementet® monteres hurtigere, 
samtidig med at tunge løft undgås.

Transport og opbevaring
Vægelementet® leveres i bundter pakket på engangspaller, forsy-
net med folie samt specialudviklede skumkanter, der beskytter 
hjørner mod slag og stød. Vægelementet® skal altid tildækkes, 
når der er taget hul på emballagen for at undgå uønsket fugtop-
tag.

U-værdi
Beregningseksempler med 408 mm hulmur med 100 mm
bagmur af Vægelementet® 575, isolering og 108 mm formur  
af tegl:
190 mm isolering: 0,037 W/mK = 0,16 W/m²K
190 mm isolering: 0,034 W/mK = 0,15 W/m²K
190 mm isolering: 0,032 W/mK = 0,14 W/m²K

Vægelementet® 575
Datablad
Vægelementet® 575 – fleksibel løsning med god bæreevne
Vægelementet® 575 er et rumhøjt element, der kan anvendes til opførelse
af bygningers bærende og ikke-bærende skillevægge og indervægge.



Datablad: Vægelementet® 575
Anvendelsesområde
Denne høj densitet anvendes til bagmure, skillevægge, lejlighedsskel og brandvægge – se H+H Projekteringsside: www.hplush-projektering.dk

Tykkelse [mm]

75, 100, 125 og 150
Bredde [mm]

199, 499 og 599
Højde [mm]

2400-3500
Leveringsvægt [pr. stk. kg]

30-224

Formater
Se standardformater, samt falselementer og brystninger i produktoversigt. Special formater kan produceres ved større ordre.

Egenskab Data

Brandklasse Euroklasse A1

Trykstyrke [ƒb] Middel 5,0 MPa

Basistrykstyrke [ƒk] 4,5 MPa

Basisbøjningstrækstyrke [ƒccflk;0,05] Vandret akse, H+H Vægelementet 1,1 MPa

Basisbøjningstrækstyrke Lodret akse, limsamling med  
H+H Elementfix/H+H Vinterfix

0,50 MPa

Vedhæftning H+H Vægelementet® og  
H+H Elementfix/H+H Vinterfix

0,40 MPa

Elasticitets modul [Ecm] *1 2125 MPa

Densitet, tør 575 +/- 25 kg/m³

Bygningssvind 0,2‰

Armering Kun transportarmering

Kategori Tolerancer

Længde +/- 3,5 mm

Bredde +/- 2,0 mm

Tykkelse +/- 1,5 mm

Krumning +/- 1,5 mm

Planhed, limflade ≤ 1,0 mm

Parallelitet, limflade ≤ 1,0 mm

Fugetykkelse Kategori T3 Ca. 3 mm

Overfladebeskaffenhed Glat for- og bagside

Luftlydsisolering *2 Tørrumsvægt: 
575 +/- 25 kg/m³

Varmeledningsevne λdesign indvendig i mur 0,17 W/m K

Vanddampdiffusionskoefficient 5-10

Specifik varmekapacitet [cp] 1 kJ/kg K

Varmeudvidelse 7-9 10-6 K

Vandabsorption Ikke til ubeskyttet brug

Note:

*1 Kan anvendes ved søjlebæreevnebestemmelse.

*2 Lejlighedsskel udføres som dobbelt væg med isolering.

Til vægdimensionering henviser vi til beregningsprogrammet EC6.design.com

H+H Nordics A/S • Skanderborgvej 234 • 8260 Viby J • Danmark
Telefon: +45 70 24 00 50 • mail@HplusH.dk • HplusH.dk
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