
Finja BetongLättklinker

En miljövänlig lättklinkerprodukt 
med tre olika system för flexibelt 
byggande.

OSLAGBART FÖR

MILJÖ & HÄLSA!
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Isolerblock 
Finja Isolerblock är ”allt i 
ett” med inbyggd isolering. 
Ett miljövänligt lättklinker-
block som skapar beständiga 
konstruktioner med sunda 
inomhusmiljöer och energi-
snåla väggar!

Produktbeskriving
Isolerblockets inbyggda 
isolering består av 98 % ren 
luft och 2 % cellplast (EPS 
expanderad polystyren). Den 
isolerande luften är “inkaps-
lad” i småkulorna av cellplast. 
Isolerblocket har en total den-
sitet av 550 kg/m³ och tillhör 
hållfasthetsklass 2. 

U-värden för Isolerblock: 
25 cm – 0,45 W/m2  K 
29 cm – 0,43 W/m2  K 
35 cm – 0,36 W/m2  K

Användningsområde
Isolerblock används som murblock i ytterväggar till bl.a. 
kontor, butik, garage, fritidshus, lager-, fabriks-, eko-
nomi- och lantbruksbyggnader. 

Murblock
Finja Murblock är ett miljö-
vänligt lättklinkerblock som 
skapar beständiga konstruk-
tioner med sunda inomhus-
miljöer över och under mark.

Produktbeskrivning
Blocken är tillverkade av lätt-
klinkerkulor. Murblocket har 
en total densitet av 650 kg/m³ 
och tillhör hållfasthetsklass 3. 

U-värden för Murblock: 
25 cm – 0,78 W/m2 K 
29 cm – 0,69 W/m2 K 
35 cm – 0,59 W/m2 K

Användningsområde
Inner- och ytterväggar över 
och under mark, murar, 
lantbruksbyggnader, garage, 
friggebodar, grillar, belysningspollare etc.  

* Murblock kan även mot beställning erhållas i 5 MPa och 10 MPa i 
ett flertal olika dimensioner.

Isolerblock 
B x H x L mm

Normalblock

250 x 190 x 600

290 x 190 x 600

350 x 190 x 600

Passblock (oisolerade)

250 x 90 x 590

290 x 90 x 590

Passblock (isolerade)

290 x 90 x 600

350 x 90 x 600

U-block (oisolerade)

250 x 190 x 590

U-block   
(förberedda för isolering) 

290 x 190 x 290

350 x 190 x 290

Balkar (oisolerade)

250 x 190 x 1190–3590

290 x 190 x 1190–3590

350 x 190 x 1190–3590

Balkar (isolerade)

290 x 190 x 1190–3590

350 x 190 x 1190–3590

Murblock 3 MPa* 
B x H x L mm

Normalblock 

70 x 190 x 590

90 x 190 x 590

120 x 190 x 590

150 x 190 x 590

190 x 190 x 590

250 x 190 x 590

290 x 190 x 590

350 x 190 x 590

Passblock

150 x 90 x 590

190 x 90 x 590

250 x 90 x 590

290 x 90 x 590

U-block

250 x 190 x 590

290 x 190 x 290

350 x 190 x 290

Balkar

70 x 190 x 1190–1790

90 x 190 x 1190–2390

120–350 x 190 x 1190–3590

Lös lättklinker
Fraktion & förpacknings-
storlek
Fraktionerna finns i 2-6,  8-14  
och 12–20 mm i förpacknings-
storlekarna 60 samt 1000 liters-
säckar.

Användningsområde 
Jordförbättringsmedel, dränering,  
ballast för betong, markisolering m.m.

Armering
Dimensioner
Bi 37rf  Bi 40ob 
Bi 40fz  Bi 56ob

Användningsområde 
Bistål används som armering i lättklinkermurverk och 
finns i tre olika utförande: obehandlat (ob), varmförzinkat 
(fz) och rostfritt (rf).
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Materialåtgång
Vid murning med Finja Murblock, Isolerblock, Ergotherm eller 
Ergotherm Plus går det åt 8,3 block/m2. 

För att räkna ut den ungefärliga åtgången av murbruk vid full-
fogsmurning så räknar du enklast så här:  
2 x blockets bredd i cm = antal kg torrbruk per m2.

Exempel: Vid fullfogsmurning med 19 cm block gäller:
2 x 19 cm = 38 kg/m2 avrunda uppåt till 40 kg/m2

Ergotherm 
Ergothermblocket består 
av hälso- och miljövänliga 
material. Den mellanliggande 
isoleringen gör att man inte 
behöver någon annan typ av 
isolering – Ergo thermblocket 
är allt i ett. Finja Ergotherm-
block ger beständiga, triv-
samma byggnader med 
sunda inomhusmiljöer och ett 
energisnålt boende.

Produktbeskriving  
Ergothermblocket består av 
tre sammanfogade delar med 
ett innerskikt och ett ytter-
skikt av lättklinker. Där-
emellan finns ett skikt med 
isolering som består av 98 % 
ren luft och 2 % cellplast (EPS – expanderad polysty-
ren). Den isolerande luften är “inkapslad” i småkulorna 
av cellplast. Ergothermblocket tillhör hållfasthetsklass 3.

U-värden för Ergotherm: 
29 cm – 0,29 W/m2 K 
35 cm – 0,22 W/m2 K

* U-värden avser färdig blockvägg, murad och putsad enligt Finjas 
arbetsanvisningar. Se www.finja.se

Ergotherm 
B x H x L mm

Normalblock

290 x 195 x 600

350 x 195 x 600

Hörn-/avslutningsblock

290 x 195 x 600

350 x 195 x 600

Passblock till normalblock

290 x 90 x 600

350 x 90 x 600

Passblock till hörn-/avslut-
ningsblock 

290 x 90 x 600

350 x 90 x 600

U-block (Ergotherm)

290 x 190 x 290

350 x 190 x 290

Balkar (isolerade)

290 x 190 x 1190–3590

350 x 190 x 1190–3590

Ergotherm Plus 
Finjas bästa block! Med U-
värde 0,18 är Ergotherm Plus 
det givna valet för den som 
ska bygga en villa och vill ha 
murade ytterväggar i topp-
klass. Med sitt låga U-värde 
klarar blocket givetvis också 
Boverkets krav (BBR 9:4) 
på ytterväggar i t.ex. till-
byggnader, utan att särskild 
beräkning av den specifika 
energianvändningen behöver 
utföras.

Produktbeskriving
Precis som det vanliga Ergothermblocket består Er-
gotherm Plus av tre sammanfogade delar med ett inner-
skikt och ett ytterskikt av lättklinker och där emellan 
isolering. Skillnaden är att Ergotherm Plus har isolering 
av en extra hög kvalité kallad Neopor®. Neopor® är en 
EPS-produkt med tillsats av grafit, som i kombination 
med optimerad densitet ger blocket en isoleringsförmåga 
i toppklass. Ergothermblocket tillhör hållfasthetsklass 3.

U-värde för Ergotherm Plus: 
35 cm – 0,18 W/m2 K

Användningsområde Ergotherm / Ergotherm Plus
Ergothermblocken används till bärande ytterväggar i 
villor, radhus etc. Dock ej för väggar under mark.

Ergotherm Plus 
B x H x L mm

Normalblock

350 x 195 x 600

Hörn-/avslutningsblock

350 x 195 x 600

Passblock till normalblock

350 x 90 x 600

Passblock till hörn-/avslut-
ningsblock 

350 x 90 x 600

FRITT FRÅN 

ISOCYANATER

Du kan känna dig helt trygg med att 
Finjas produkter är fritt från isocyanater!
Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida 
www.av.se
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Allsidig produkt med naturliga egenskaper
Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material på den svenska byggmark-
naden. Användningsområdena är många; källarväggar, grunder, lantbruksbyggnader, garage och 
som stomme i ytter- och innerväggar till bostäder och kontor. Blocken är tillverkade av lätt-
klinkerkulor. Lättklinkerkulor tillverkas av kalkfattig lera som formas till små kulor som sedan 
bränns i roterande ugnar. Tillsammans med cement, sand och vatten binds lättklinkerkulorna 
ihop och formas till block.

Allergisäkert
Alla mår bra i hus byggda av lättklinker-
block, som ger ett naturligt ventilations-
system. Materialet är dessutom okänsligt 
mot fukt och mögel.

Miljövänligt
Återvinning är ett nyckelbegrepp för 
framtiden. Våra murblock består av 
rena naturprodukter, därför är det lätt 
att återvinna materialet vid rivning eller 
ombyggnad.

Ljudisolerat
Ljudisolering är en annan viktig egen-
skap. Speciellt för väggar i bostadshus, 
skolor m.m. En putsad vägg murad med 
lättklinkerblock har en bra ljudisole-
ringsförmåga.

Brandsäkert
Murblock av lättklinker är ett säkert 
byggmaterial på många sätt. Du får en 
hög brandsäkerhet, då lättklinker är 
fullständigt obrännbart. 

Frostsäkert
Lättklinker är frostbeständigt och 
okänsligt mot fukt.

Välisolerat
De små luftcellerna i lättklinker ger 
blocken en mycket bra isoleringsförmå-
ga. Både mot kyla och värme. Blocken 
har en förmåga att lagra värme, för att 
sedan avge den under en lång period. 
Denna egenskap ger en jämn inomhus-
temperatur och god värmeekonomi!

Naturligt
Lättklinkerblock innehåller endast na-
turliga material. Det innebär att produk-
ten kan andas, vilket skapar bra förut-
sättningar för ett sunt inomhusklimat.

Bra putsbärare
Lättklinkerblock är ett starkt 
material och fungerar utmärkt som 
putsbärare då materialet andas på ett 
naturligt sätt.

Låg vikt
Materialet väger väldigt lite och innehål-
ler mycket luft varför produkten är enkel 
att lyfta och handskas med.

Snabb murmetod
Tiden det tar att mura ett hus är väldigt 
tidseffektiv och enkel då det finns utför-
liga arbetsbeskrivningar på  
www.finja.se.

Flexibelt
Du kan forma, borra och spika i lätt-
klinkerblocken med vanliga verktyg. 
Det ger dig stor flexibilitet, både under 
byggfasen och efter. Ska du kapa dem 
kan du använda vår blockklippare. Men 
det går också med såg eller yxa.

I Finjas kompletta lättklinkerprogram ingår även:
Grundblock, massivblock, storblock och tillbehör såsom murlå-
dor, blockklippare, putsnät, nätfäste m.m.

På www.finja.se hittar du mer info om bl.a: • utförliga projek-
terings- och arbetsanvisningar för lättklinker • information om 
våra putssystem •  beräkningsprogram


