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DERFOR SKAL DU 
VÆLGE OUTERCORE
• Der er intet linjetab. (0,0002)
• Enkel montage og kan monteres af alle.
• Byggeriet kan lukkes med det samme.
• Individuelle løsnings muligheder.
• Brugt i DGNB og Svanemærkede byggerier.
• Damp tæt konstruktion.
• Bundløsning der kan bære gulvkonstruktionen.
• DWG & RVT, samt alt i teknisk dokumentation.

OUTERCORE GØR DET MULIGT
Produktet er godkendt og monteret i byggerier med krav 
om Svanemærkning og DGNB certificering. Outercore har 
i udviklingsfasen fokuseret på at fremstille et produkt  som 
materiale, miljø, og energimæssigt lever op til fremtidens 
krav. Det vil blandt andet sige at Outercore ikke indeholder 
Ftalater.
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Levering på mål eller til egen afkortning
Levering på mål eller til egen afkortning



1. Facadeparti / vindue
2. Tildannet mursten
3. Sålbænk
4. 108 mm mursten
5. Opklodsning af 
 facadeparti
6. Lufttæt fuge
7. Gulv iht. projekt
8. Udstøbt beton
9. 100/125/150 mm
 Bagmur (iht. ingeniør  
 projekt / statik )
 - Beton / Letbeton 
 - Porebeton blokke
 - Leca blokke / 
 Multiblokke
10. Elastisk fuge
11. Outercore basisprofil
12. Outercore skråstiver
13. *Outercore skrue
 antal iht. anvisning
 fra Outercore
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1. Isolering
2. 108 mm mursten
3. TB-rende
4. Tegloverligger
5. Vindue
 (Type iht. projekt)
6. 180 mm Bagmur
 - Beton / Letbeton
 - Porebeton blokke
 - Leca blokke / 
 Multiblokke
7. Elastisk fuge
8. *Outercore skrue
 antal iht. anvisning
 fra Outercore
9. Stor spartelprofil
10. Underlag for 
 tilsætning
11. Evt. isolering
12. 10 mm fibergips
13. Outercore basisprofil
13. *Outercore skrue
13. Lufttæt fuge

• 4 Planker
• 4 Hjørner
• Skruesæt
• Montagebeslag 
• Skråstiver
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STANDARD OUTERCORE LØSNING 
STANDARD OUTERCORE LØSNING

SPECIFIKATIONER (99)5.16
SPECIFIKATIONER 

SPECIFIKATIONER (99)5.17
SPECIFIKATIONER 
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www.outercore.dk 

OUTERCORE GØR DET MULIGT
 
Vi laver byggevareløsninger fordi vi ved vi kan lave bedre, smartere og 
mere fremtidssikrede byggevarer, der vil ændre måden at bygge på. 
 
Ved at være innovativ og kreativ, tænke i nye materialer og anvende 
princippet om at bringe kreativ viden ind i håndværket. Samtidig sætter 
vi kundens behov i første række ved at tænke og udvikle i samarbejde 
med kunden. HVAD Vi laver byggevarer til den danske byggesektor.
 
Vi laver byggevarer til den danske byggesektor.
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