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i medfor af boligministeriets cirkul~re af 18. september 1964 om god ken
delse i henhold til bygningslovgivningen af materialer og konstruktioner 
m.v. 

A rlateriale eller konstruktion: Etagehoje, b~rende v~gelementer. 

S Betegnelse: Siporex-v~gelementer, 75 mm. 

C ~nsoger: A/S Siporex, 9100 Alborg, tlf. (08) 12 11 22. 

o Beskrivelse: Elementerne er fabriksfremstillet af Siporex-letbeton 
med en densitet pa ca. 550 kg/m3 og en karakteristisk .trykstyrke pa 
2,8 fIN/m'. Elementerne, der er forsynet med en transportarmering af 
4 stk. 04 mm stal, leveres i tykkelsen 75 mm, i bredder indtil 600 
mm og i hajder indtil 2800 mm. 

Yderv~ge, bestaende af 75 mm Siporex-v~gelementer i forbindelse med 
~-stens formur af teglmursten eller lignende, opfylder klassifika
tionskravene i os 1052 til brandsikre, b~rende og adskillende BS
v~gge 60. 

E Godkendelse: Siporex-v~elementer i tykkelsen 75 mm godkendes i hen
hold til BR-77, kap. 5.2 stk. 3, anvendt som biErende bagmur i hule 
mure med murv~rk som formur pa folgende vilkar: 

Letbeton-materialets karakteristiske trykstyrke for uafrettede 
provelegemer skal ViEre mindst 2,8 t1N/m'. 

2 Lastoverforingen skal ske inden for kernen (dvs. at remmens 
midtlinie skal forlobe inden for elementernes mjdterste tredie
del) . 

3 Elementernes hojde ma ikke overstige 2800 mm. 

4 Den regningsm~ssige last pa elementerne ma ikke overstige 15 kN/m. 

5 Lokale pAvirkninger (vederlagstryk) ma ikke overstige 1,2 flN/m'. 

6 Elementerne skal ViEre plane. 

7 Tilpasningselementer skal v~re mindst 300 mm brede, og der ma 
sammenhiEngende v~partier kun forekomme enkelte siidanne. 

8 Overd~kning over dore og vinduer skal i hvert enkelt tilf~lde 
godkendes af den stedlige bygningsmyndighed. 

9 Oer rna til fremforing af el-installation hojst udfores en lodret 
rille med storste bredde 40 mm og storste dybde 20 mm i hvert 
element. Endvidere kan der i begriEnset omfang udfares udsparinger 
for el-daser og kontakter samt korte, horisontale riller med 
r i nge dybde. 

Riller, udsparinger og huller ma ikke hugges, men skal friEses ved 
brug af specialv~rktoj. 

10 I hver elementfuge skal der inds~ttes bindere i et antal svarende 
til ca. 8 bindere pro m' v~g i overensstemmelse med till~ 1 ved
rarende skalmure til OIF's norm for murv~rk (OS 414). 

11 Arbejdet med projektering og opstilling af elementerne skal ske 
i noje overensstemmelse med anvisningerne fra A/S Siporex. 

F MiErkning: Hvert enkelt element skal forsynes med en miErkning, even
tuelt i kode, hvoraf tydeligt fremgar: 

1 Eventuelle krav til elementets orientering ved placering i byg
v~rk og ved transport og montage. 

2 Fabrikat. 

3 Fremstillingsar og -uge. 

G Kontrol: Pii ansogerens foranledning og regning skal der oprettes kon
trakt med Letbetonkontrollen om en ordning til kontrol af: 

1 at kravet i godkendelsens punkt E 1 er opfyldt. Kontrollen ud
fares ugentlig med 3 stk. uafrettede prismer med dimensionerne 
75 x 75 x 150 mm eller terninger med sidel~ngden 150 mm. Prove-
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legemerne udsaves enten af et fi2rdigt element eller af blokke 
fra samme stobeform som elementet og sa vidt muligt saledes, at 
et provelegeme udtages af den trediedel af emnet, der har v~ret 
overst under stobningen, et af den midterste og et af dell neder
s te tredi ede 1 . 

2 at letbeton-materialets densitet er i overensstemmelse med god
kendelsens punkt D. 

3 at elementerne er m~rkede i overensstemmelse med godkendelsens 
punkt F. 

H Godkendelsens varighed: Godkendelsen giElder til den 1. januar 1982. 

BemiErkninger: 
Der er med niErviErende godkendelse alene taget stilling til ele
menternes biEreevne og brandtekniske egenskaber og ikke til fx 
isoleringsevnen mod transmission af varme, fugt og lyd for de 
v<Egkonstruktioner, hvori elementerne indgar. 

2 Godkendelsen.afloser den tidligere meddelte godkendelse med 
samme sagsnummer, udstedelsesdato 25. juni 1975, udlobsdato 
1. juli 1978 og Byggedatablad nr. 80 (22)G f4 1102,2. 
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