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LEVERET

Hvorfor vælge levering med blæs?

MED BLÆS

Med et Ø 30 cm hul i byggepladshegnet og en
standardslange på op til 60 m kan Leca® letklinker 10-20
blæses med 1 m³/min lige derhen, hvor de skal anvendes.
Det gælder både vandret og lodret, samt på selv de
snævreste byggepladser, hvor en almindelig lastbil ikke
kan komme til.
Det er nemt, hurtigt og enkelt at få levering med blæs det kræver kun 2 håndværkere og en blæsebil. Desuden
slipper man for emballage og spild.
Kontakt os for en skræddersyet løsning til dit projekt.

Leca® letklinker er et byggemateriale fremstillet af dansk ler, som
gennem brænding ændres til små, porøse kugler med en hård overflade. Letklinker har mange kvaliteter og anvendelsesmuligheder,
og leveres de med blæs, er der mange arbejdstimer og anstrengelser at spare på byggepladsen.

Nemt
Hurtigt
Enkelt

Leca® letklinker 10-20 har mange
anvendelsesmuligheder.
Få dem bl.a. leveret med blæs
til projekter vedrørende
terrændæk, drænlag,
taghaver og letfyld
i hulrum.
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▮ Nem og hurtig leveringsform
▮ Levering på selv de snævreste byggepladser
▮ Indblæsning af op til 1 m³/min

LEVERET
MED BLÆS
Fra Leca® lastbilen ankommer, til den
kører igen, skal håndværkerne gøre
følgende:
1.

Det nødvendige antal slangelængder skal
lægges ud og sammenkobles fra slusen
på lastbilen, frem til udblæsningsstedet

2.

Byggepladsvand (ca. 7 liter/min) skal
tilkobles slusen på lastbilen

3.

På tegn fra håndværkerne startes
og stoppes blæsningen

4.

Efter endt udblæsning skal
byggepladsvand og slanger frakobles

5.

Slangerne skal lægges tilbage på lastbilen

… NÅR SOM HELST, HVOR SOM HELST
Indblæsning af Leca® 10-20
kan som standard udføres:
• 20 m lodret, op på et tag eller ned i et kælderrum
•6
 0 m vandret, udenom forhindringer og gennem
dørhuller og vinduer
•V
 ia et Ø 30 cm hul i byggepladshegnet, med
lastbilen holdende på offentlig vej

På byggepladsen skal der ikke
anvendes:
• Byggepladskraner

Kompressor
Sluse
Vandtilkobling
Volumen
Blæseslange
Ekstra slange

40 m³ luft/min
1 m³ Leca® letklinker/min
½ eller ¾” slange
Op til 100 m³ pr. bil
L: 0-30 meter, Ø: 5”
L: 30-60 meter, Ø: 5”

OBS! Yderligere slangelængde kan fremskaffes, dog anbefales

det, af hensyn til blæsekapaciteten, at der anvendes en så
kort slangelængde som muligt. Kontakt os for mere info.

• Lastbilkraner
• Løfteåg
• Aflæssertrucks
• Depotplads

EKS: Med hjælp fra 2 mand på byggepladsen kan vi
på 2 timer fra ankomst til vi kører igen, levere
80 m3 letklinker gennem en 30 m vandret
slange, lige der hvor du skal bruge det.

Leca® letklinker blæses fra lastbilen og ind på
anvendelsesstedet med specialdesignet udstyr:

På byggepladsen slipper man for:
• Returpaller
• Emballageaffald
• Afskæringsspild
• Intern transport

Få mere info om levering
med blæs på www.leca.dk

