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Nazwa kryszywa 

Leca® KERAMZYT 
izolacyjny S izolacyjny M Izolacyjny L Podsypkowy

Granulacja [mm] 0 -  4  4 - 10  10 - 20  0 - 5 *

Średnia gęstość nasypowa 
w stanie luźnym ± 15% [kg/m3] 510 320 290 500

Główne zastosowania Wypełnienia konstrukcji stropów, podłoża pod podkłady podłogowe, 
warstwy izolujące termicznie i p-poż.

Podsypki pod płyty 
suchego jastrychu 

Zalecane grubości warstw ** [ cm] 0- 6  3 - 9 8 - ∞  1 - 10 ***

Opakowania 
Big-bag 1,5 m3 Big-bag 2,0 m3 Big-bag 2,0 m3 Big-bag 1,5 m3 

worki 55 L 

Odporność ogniowa Klasa A1 - materiał niepalny

Informacje dodatkowe

Wszystkie kruszywa Leca®, w których nazwie jest słowo izolacyjny oraz podsypkowy to 
kruszywa suche, których wilgotność nie przekracza 4% . Kruszywa te dostarczane są  
w szczelnych opakowaniach; worki foliowe i big-bagi z wewnętrzną wkładką foliową  

i można je stosować wewnątrz budynku. Nie ma również żadnych ograniczeń do stosowa-
nia tych kruszyw do zastosowań zewnętrznych, w gruncie i do betonów lekkich. W ofercie 
produktów Leca® LERAMZYT są również inne kruszywa oznaczane jako Leca® KERAMZYT 
budowlany lub kruszywa dostarczane luzem. NIe powinno się tych kruszyw stosować jako 
wypełnienia wewnatrz budynku ponieważ z reguły są to kruszywa wilgotne a proces ich 

suszenia wewnątrz budynku może być bardzo czasochłonny.
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Wyniki pomiarów Wartości dopuszczalne zgodnie 
z PN-B-02151-3:2015-10

Strop między mieszkaniami 
o konstrukcji jak na rysunku

Strop między mieszkaniami        
w budownictwie wielo- 
rodzinnym 

R’A1 L’nw R’A1 L’nw

60 45
≥51 ≤ 55

59 48



5



6

Wyniki pomiarów Wartości dopuszczalne zgodnie 
z PN-B-02151-3:2015-10

Strop między mieszkaniami 
o konstrukcji jak na rysunku

Strop między mieszkaniami        
w budownictwie wielo- 
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55 50 ≥51 ≤ 55
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Wyniki pomiarów Wartości dopuszczalne zgodnie  
z PN-B-02151-3:2015-10

Strop między mieszkaniami 
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Teriva - Test Nr 1 Teriva - Test Nr 2 Teriva - Test Nr 3 Wartości dopuszczalne                       
zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10

Strop z izolacją akustyczna  
i jastrychem cementowym   

BEZ POSADZKI 

Strop Teriva jak w Test Nr. 1 
plus posadzka Panele  

8 mm na akustycznym 
podkładzie akust. gr. 0,7 cm

Strop Teriva jak w Test Nr. 1 
plus Wykładzina dywanowa na 

akustycznym podkładzie  
gr. 0,7 cm

Strop między mieszkaniami  
w budownictwie wieloro-

dzinnym 

R’A1 L’nw R’A1 L’nw R’A1 L’nw R’A1 L’nw

53 66 53 54 53 50 ≥51 ≤ 55
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keramzytu. Urządzenie jest zamon

keramzytu z miejsc p


