
Milliveggir hlaðnir kostum

bmvalla.is bmvalla.is

Flokkar: 5 cm 7 cm 7 cm 8 cm 8 cm 10 cm 10cm
 vikur vikur gjall vikur gjall vikur gjall

Þrýstistyrkur 3 MPa 3 MPa 3 MPa 3 MPa 3 MPa 3 MPa 3 MPa

Blautþyngd (kg/stk.)* 14 20 26 22 28,5 29 37

Þurrþyngd (kg/stk.)* 10 14 20 15 22 19 29

Hljóðeinangrun Rw** 38 dB 41 dB 45 dB 42 dB 46 dB 44 dB 48 dB

Stærð plötu í cm 50x50 50x50 50x50 60x40 60x40 50x50 50x50

Stærðarfrávik í mm +/- 2 2 2 2 2 2 2

Hámarkshæð á vegg án 

sérstakrar styrkingar 2,5  2,75 2,75 3 3 3,2 3,2

Brunaflokkun til viðmiðunar  A-EI30    A-EI60  

*Meðaltal

**Uppgefið hljóðeinangrunargildi er mælt rannsóknarstofugildi, mælt hjá Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins. 

Plötur voru múrhúðaðar í mælingu. Mæling var framkvæmd skv. ISO 140 og útreikningar framkvæmdir skv. ISO 717. 

Hljóðeinangrunargildi er leiðrétt í samræmi við byggingarreglugerð nr. 441/1998 þannig að frávik frá viðmiðunarkúrfu 

séu aldrei meiri en 8 dB.

400 x 600 mm 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm   

Þrýstistyrkur 4 MPa 4 MPa 4 MPa 4 MPa

Þurrþyngd (kg/stk.)* 9 13,5 18 22,5

Hljóðeinangrun 25 dB 27,5 dB 31 dB 33 dB

Stærðarfrávik í mm +/- 1 1 1 1

Hámarkshæð á vegg án 

sérstakrar styrkingar 2,8 m

Brunaflokkun til viðmiðunar Euroklasse A1

Ath. Ávallt skal nota fylgihluti við uppsetningu sem tilheyra viðeigandi milliveggjaplötum.

Milliveggjaplötur úr vikursteini

Milliveggjaplötur úr léttsteypu

Léttsteinn Vikursteinn

Vikurplötur í stærðinni 60x40 cm og 8 cm þykkt. 

Ný stærð sem auðveldar hleðslu því hægt er að hlaða 

þær plötur án þess að styðjast við hleðslugrind.
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úr léttsteypu

Léttar plötur
auðvelda hleðslu

BM Vallá er leiðandi í framleiðslu á 
milliveggjaplötum úr unnum vikri 
og gjalli hérlendis.

Hlaðinn og múrhúðaður veggur er sígild lausn sem 
byggir á handverki og áratugalangri, traustri hefð. 
Hann er laus við öll samskeyti og hefur gott naglhald, 
góða hljóðeinangrun og gott bruna- og rakaþol.

BM Vallá flytur inn léttar 
milliveggjaplötur úr léttsteypu 
sem framleiddar eru hjá H+H í 
Danmörku.

Milliveggjaplötur úr léttsteypu eru einstaklega 
léttar og meðfærilegar – og bæði þægilegar og 
hagkvæmar í notkun. Yfirborðið er slétt, málin eru 
nákvæm og auðvelt er að sníða þær til með sög. 
Einungis þarf þunna múrhúð eða spartl yfir.

Helstu kostir:

∞ Góð vörn gegn myglu

∞ Hljóðvist frá 38 dB–48 dB

∞ Gott bruna- og rakaþol

∞ Gott naglhald

∞ Styrkleiki tryggir minni rýrnun

∞ Sameinar léttleika og styrkleika

∞ Góð vörn gegn myglu

∞ Nákvæm mál

∞ Auðveld og hagkvæm hleðsla

∞ Gott bruna- og rakaþol Við mælum með vikur- eða gjallplötum þar sem 
meiri hljóðeinangrunar er krafist – og þær henta 
báðar einkar vel í votrými, enda myglufrítt efni.

Helstu kostir:

úr vikursteini
Milliveggjaplötur Milliveggjaplötur 

Multipladen®

Góð hljóðvist
38–48 dB

Slétt yfirborð
einfaldar frágang

60x40x10 cm

50x50x5/7/10 cm

60x40x8 cm
Góð vörn
gegn myglu


