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Hvad er scan letkliker?
Scan Letklinkger er et rent og naturligt, keramisk
produkt, som udvikles af ler og brændes i en roter-
ovnved ca. 1200 C. Leren ekspanderer, og får en 
hård skaludvendig med luftfyldte celler indeni.

Dette gør, at produktet har mange fordele:
Varmeisolerende – drænende – høj trykstyrke – 
ikke brændbar – lav vægt – påvirkes ikke af fugt, 
frost, kemikalier,svamp eller råd.

Scan letklinker bruges som en let fyldemasse,
dræning, varmeisolering, kapillarbrydende lag.
Vi kan levere dette i bulk, big-bags eller 50 l. poser.

Fugtindholdet i Scan letklinker mindsker generelt 
støvi forbindelse med fordelingen, noget som for-
bedrer arbejdsmiljøet.

Egenskaber og fordele
• Lette

• Velegnet som kapillarbrydende lag

• Høj trykstyrke

• Brandsikker

• Termisk isolerende

• Akustisk isolerende 

• Økologisk

• Påvirkes ikke af svamp, råd, kemikalier eller  
 skadedyr

Lette Høj Trykstyrke Brandsikre

Termisk isolerende Akustisk isolerende Økologisk
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Scan letklinter bruges f.eks som let fylde-
masse, dræning eller varmeisolering 
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Brugsområder

Scan letklinker 4-10 mm kan bruges til pot-
teplanter, jordforbedring og letbeton. Det rustikke 
udseende og flotte farvespil gør letklinken ideel i 
gartneribranchen og i private haver.

Scan letklinken 10-20 mm kan bruges som let 
fyldemasse,
isolering, frostsikring, dræningsfilter og som
kapillarbrydende lag.

Støbning af gulv med letklinker
Scan letklinker er velegnet som det kapillarbry-
dende lag i støbte betongulve.

Der udlægges et lag på mindst 15 cm letklinker 
10-20 som forhindrer fugt i at trække op nedefra. 
Ved anvendelse af letklinker skal laget komprime-
res med en pladevibrator eller stampes kraftigt.

Letklinker kan også komprimeres ved at banke 
dem sammen med en skovl.

Det kapillarbrydende lag skal laves ved gulve i 
boliger, i garager og udendørs gulve. Læs altid 
gældende bygningsreglement.

Beton gulv 
min 100 mm

Ameringsnet f.eks k131

PE- Plastfolie 0,2 
mm ( min 20 mm)

Varmeisolerende og drænende 
lag sf Scan letklinker min 15 cm

Fiberdug ved blød undergrund 
eller dordige jordartereller
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Tilbagefyldning mod grundmur
Her vil flere af de gode egenskaber komme til 
nytte: let fyldmasse, drænende og varmeisole-
rende. Så får vi en betydelig reduktion af horison-
talt jordtryk i forhold til andre typer genfyldnings-
materialer. Jordtrykket vil kunne reduceres op 
til 80%. Sættes der vægge op af letklinkerblokke, 
kan afstanden mellem afstivende vægge øges. 
Dette må udregnes/kontrolleres af en byggetek-
nisk konsulent. Det er vigtigt, at tilstødende terræn 

Kantliste

Gunnmursplate

Scan letklinker

Fiberdug

er stabilt før tilbagefyldningen udføres, og at let-
klinken beskyttes mod indtrængning af jord/sand
med en fiberdug.

Som tilbagefyldning med grundmur, er der bety-
delig reduktion af horisontalt jordtryk. Hvert enkelt 
tilfælde må beregnes af konsulent, i forhold til 
højde på mur og omgivende terræn.

Fiberdug

Scan letklinker
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Grønne tage
Ny spændende måde at anvende letklinker på.
Til den der søger et klimavenligt tag. 

På betondækket lægges isolering og membran 
med fald, så en drænsigte på 30-150 mm, med 
Scan letklinker med fiberdug over. På toppen læg-
ges et godt lag jord, type og tykkelsen afhænger 
af typen på beplantningen. Letklinker kan også 
benyttes som jordforbedringsmiddel.

En konstruktion over uopvarmet rum og mod det 

fri bør have mindst 50 mm isolering for at forhin-
dre kondens. Tegningen viser kondensisolering af 
50 mm ekstruderet polystyren (XPS) med et lag 
0,2 mm polyetynlenfolie (PE-folie) på hver side. 
Membranen bliver dermed også godt beskyttet 
mod stød. Dræningssigte af Scan letklinker med 
fiberdug og vækstlag på toppen.

Eksempel på duoløsning for terrasse med megen
færdsel, mere omfattende beplantning og 
bæreevne for tung last fra maskinelt udstyr. 
Dampspærre er nødvendig, hvis mere end en 
fjerdedel af isoleringen ligger under membranen.

Vækstlag

Fiberdug

Scan letklinker

Glide- og beskyttelsesskikt af: et 
lag 0,2 mm PE-folie

50mm XPS
1 lag 0,2 PE-folie

Membran

Evt. udjævningsskikt

bærekonstruktion

Vækstlag

Fiberdug

Scan letkliker

Armeret påstøb

Glide- og beskyttelsesskikt af: et 
lag 0,2 mm PE-folie

XPS

Membran

XPS

Evt. dampspærre

et lag 0,2 mm PE-forlie
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Kunstgræsbaner
Her fungerer Argex letklinker som dræn og frostsik-
ring. Ved behov lægges der først en fiberdug, så 
op mod ca 30 cm letklinker (tilpasset lokal frost-
mængde) og fiberdug over. Afhængig af kunst-
græsproducent, så lægges der normalt et bære-
lag på 15-25 cm stabilgrus med 3 cm. sand som 
afretningslag. (Detaljeret opbygning skal indhen-
tes hos kunstgræsproducenten). I tillæg kan let-
klinker også med fordel benyttes til fx vejbygning, 
grøfteanlæg, tunneller og kajanlæg.

Fiberdug
For at få en god og varig løsning ved brug af Argex
letklinker må der benyttes fiberdug. Det er en nåle-

filt geotekstil, som består af 100 procent højstyrket
polypropylen, lavet til benyttelse i dræningsar-
bejde.

Betegnelsen N1 angiver, at dugen er lavet til dræ-
ning og filtrering.

Geotekstilet bruges blandt andet ved drænings-
arbejdeaf fx grundmur, da den separerer det dræ-
nende lag af letklinken fra jorden. På den måde 
forhindres ukrudt i at gro ind i det drænende lag 
og dermed forstyrre den drænende effekt. Nålefil-
ten gør at vandmasser kan passere dugen, mens 
små partikler holdes tilbage.

Fordele ved materialer er:

•  Fungere udemærket i et miljø med høj ph-værdi

•  god resistens overfor syrer. alkalier og micro 
 biologiske angerb

•  indeholder ingen biprodukter, hvilket gør den  
 ufarlig for miljøet

•  Tekstilets egenskaber ændres ikke i forskellige  
 klimaer
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