VÅTRUMSSYSTEM HUMID  VÄGGAR
För att garantera att fuktspärrarna förblir vattentäta under byggnadens livstid är det viktigt att väggarna är styva och stabila och att
alla anslutningar är rätt utförda. Det är många saker som skall fungera tillsammans i ett våtrum. Arbetet måste därför utföras enligt
gällande beskrivningar och anvisningar och planläggas på ett sådant sätt att de enskilda momenten inte kommer i konflikt med
varandra.
VÄGGSTOMME
Stommen dimensioneras för varje tillfälle och består av stålprofiler eller träreglar. Norgips rekommenderar stålstomme till väggar
mot våtrum.Det finns många fördelar med stålstomme avseende montage och ergonomi. I våtrumsväggar minskas mängden
fuktkänsligt material i väggkonstruktionen. Stålstommen bör alltid vara minst 70 mm.
SKIVOR
För att få en säker och stabil konstruktion som underlag för tätskikt rekommenderas 2 lag Norgips Humid Board 13 till våtrum.
En 2-lags konstruktion ger ett stabilare underlag för t.ex. upphängning av inredning och det tillför också väggen stabilitet vid t.ex.
genomföringar. Alternativa lösningar för upphängningar se www.norgips.se>Montage>Väggar>Upphängning
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TÄTSKIKTSSYSTEM
Norgips System Humid uppfyller de rekommendationer som gällande branschregler redovisar angående
val av tätskiktssystem, underlag och applicering på väggar och golv. Se även respektive branschorganisation:
•
Byggkeramikrådet: www.bkr.se
•
AB Svensk våtrumskontroll: www.gvk.se
•
Branschregler Säker Vatteninstallation: www.sakervatten.se
•
Målaremästarna, MVK: www.maleri.se
En lista på tätskiktssystem med bekräftad vidhäftning på Norgips Humid Board finns att ladda ner på www.norgips.se > Projektering > Våtrum > Godkända system. Listan bygger på interna provningar, praktisk erfarenhet och uppgifter från
tätskiktsleverantörer. Kompletta anvisningar för våtrum med detaljlösningar etc finns på www.norgips.se/vatrum
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KONSTRUKTIONER
VÄGGTYP SE R70dB+ 2HB/2 M0 s450
1.
2.
3.
4.
5.

Skena SK 70/55 alt. SKP 70/55 mot golv och tak.
Regel R70 dB+ s 450, R70 med tätning mot anslutande väggar.
2 lag Norgips Humid Board 13.
4
Ev. mineralull i hålrum för högre ljudklass.
3
Ljudtätning med fogmassa.
2
5
1

VÄGGTYP SE R70dB+ 1HB15/2 M0 s450
1.
2.
3.
4.
5.

Skena SK 70/55 alt. SKP 70/55 mot golv och tak.
Regel R70 dB+ s 450, R70 med tätning mot anslutande väggar.
1 lag Norgips Humid Board 15.
4
Ev. mineralull i hålrum för högre ljudklass.
Ljudtätning med fogmassa.
3
2
5
1

VÄGGTYP SE R70dB+ 1HB/2 M0 s300
1.
2.
3.
4.
5.

Skena SK 70/55 alt. SKP 70/55 mot golv och tak.
Regel R70 dB+ s 300, R70 med tätning mot anslutande väggar.
1 lag Norgips Humid Board 13.
4
Ev. mineralull i hålrum för högre ljudklass.
Ljudtätning med fogmassa.
3
2
5
1
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VÅTRUMSYSTEM HUMID  GOLV
Gipsskivor utgör ett stabilt och böjstyvt underlag för tätskikt och golvbeläggning i våtrum vid konstruktioner med träbjälklag.
TRÄBJÄLKLAG
Träbjälklag utförs vanligen med balkar på s
600 mm och med en 22 mm golvspånskiva
(typ P5) tvärs reglarna. För att uppnå en
erforderlig böjstyvhet hellimmas Norgips
Humid Board 15 på golvspånskivan med
Ardex S 48 eller motsvarande.
Innan limning skall Humid Board förbehandlas med primer, typ tixotrop (t.ex.
Ardex P3), på undersidan, även ovansidan
skall primas om cementbaserat spackel
skall appliceras.
Norgips Humid Board 15 läggs i samma
riktning som spånskivorna, d v s tvärs
reglarna. Golvspånskivor har breddmåttet
600 mm och Humid Board breddmåttet 900 mm vilket medför att skivornas
långkantskarvarna regelbundet (var tredje
golvspånskiveskarv) linjerar varandra.
Våra provningar visar att detta utgör inget
hinder utan man kan montera skivorna
oberoende av långkantskarvarna placering.
Kortkantskarvar på Humid Board bör
undvikas, om det inte går att undvika så
bör de förskjutas minst 600 mm.

600 mm

600 mm
4
3
2

1

600 mm
1.
2.
3.
4.

600 mm

Träreglar med centrumavstånd max s 600 mm
22 mm Golvspånskiva typ P5, monteras enligt leverantörens anvisningar tvärs reglarna.
Ardex S48 hellimmas med en tandad spackel, 6-8 mm.
Norgips Humid Board 15 (primad på undersidan innan limning) monteras tvärs reglarna.
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HANTERING AV GLASFIBERKLÄDDA GIPSSKIVOR
ARBETSMILJÖ.
Arbetsplatser skiljer sig åt när det gäller bl.a. ventilation och det är viktigt att se över förhållanden på den egna arbetsplatsen och
anpassa sin personliga skyddsutrustning därefter. Vid behov ska andningsskydd användas. Olika personer har även olika känslighet för
hudkontakt med glasfiberbaserade material och det är därför av stor vikt att individuellt pröva sig fram till lämpligt personligt skydd.
Skivorna har en yta av glasfiberduk som kan verka irriterande vid hudkontakt. Handskar rekommenderas
därför vid hantering av skivorna.

Det kan även vid behov vara lämpligt med tät klädsel. Olika personer har dock olika känslighet för hudkontakt med glasfiberbaserade material och det är därför av stor vikt att individuellt pröva sig fram till lämpligt
personligt skydd.

Damm kan uppstå vid bearbetning av skivorna. Detta gäller främst vid mekanisk bearbetning. För en bra
arbetsmiljö är det bästa sättet att se till att dammet tas om hand redan vid källan. Använd t.ex. verktyg som
har anslutning till dammutsug eller en arbetsplats med punktventilation. Åtgärder av denna typ är även ett
effektivt sätt att förhindra att dammet sprids vidare på arbetsplatsen. Men när det inte är tekniskt möjligt att
hålla halten damm på godtagbar nivå ska andningsskydd med filter klass P2 användas.
Se även Arbetsmiljöverkets AFS 2004:1, www.av.se

ARBETSMILJÖ
Norgips Humid Board & Norgips Weather Board
Hantering

Vid städning av arbetsplatsen och då det förekommer damm rekommenderar vi dammsugning för att förhindra att dammet sprids vidare. Ladda ner vår kortfattade anvisning om
arbetsmiljö på www.norgips.se > Hantering > Glasfiberklädda gipsskivor, där finner du
komplett information om hantering, transport och bearbetning av våra skivor.

• Lyft skivorna från bunten, drar man skivorna av
bunten finns risk för onödig dammexponering.
• Skyddshandskar rekommenderas vid hantering av skivorna.

Skyddshandskar
måste användas

Bearbetning
Skivorna är lätta att kapa.
1. Skär med en vass gipskniv på framsidan.
2. Knäck skivan över en skarp kant.
3. Skär ev. igenom glasfiberväven på baksidan.
Använd
• Maskinell bearbetning ( t ex kapning med cirkelsåg)
andningsskydd
bör undvikas för att minimiera dammbildning.
• Om maskinell bearbetning skall företas skall
punktutsug finnas eller sådan anordning att dammspridning undviks.

Arbetsmiljö
• Var noga med att hålla arbetsplatsen ren, rutiner för
städning skall finnas, dammsugning rekommenderas.
• Gör även rent arbetskläder efter avslutat arbetsmoment
Använd
skyddskläder
med skivorna, lämpligast är att dammsuga av kläderna.
• Då det inte är möjligt att hålla dammhalten på en
godtagbar nivå, t.ex. vid maskinell bearbetning, skall andningsskydd
användas.
• Vid starkt dammande arbete (t ex omfattande maskinell
bearbetning utan punktutsug eller andra åtgärder) skall skyddskläder
användas som täcker känsliga hudpartier, t ex hals och underarmar.

För utförliga anvisningar om hantering, bearbetning och montering, se www.norgips.se.
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FUNKTIONSVÄGGAR
RÖNTGENAVSKÄRMNING
Röntgen avskärmas traditionellt med bly men kan också avskärmas med
speciella gipsskivor.
BLYSKIVOR
Röntgenrum kan avskärmas med hjälp av blyskivor i gipsskivskonstruktionen. Det är lämpligt att limma blyskivorna på spånskivor eller plywood
innan de monteras i konstruktionen. Givetvis måste blyskivorna vara täta
med korrekt utförda skarvar för hundraprocentig avskärmning.

Inbyggd
röntgenavskärmning. Blyskivorna
limmas på spånskiva eller
plywood innan de monteras i gipsskivekonstruktionen

Alla skarvar mellan blyskivorna måste ha ett överlapp på minst 10 mm
och alla genomföringar, skarvar och skruv eller spikhål måste fyllas med
bly. Skall man montera in blyskivor i väggar bör man välja väggtyper med
delad stomme. Detta för att kunna göra installationer och hänga upp
armaturer utan risk att skada blyskivorna.
OBS! Kontakta experter inom området för att få rätt tjocklek och
placering av blyskivorna.

Röntgenavskärmning. Blyskivorna måste skarvas med ett överlapp på minst
10 mm

Röntgenavskärmning. Alla skarvar samt skruv- och spikhuvuden måste täckas med bly.

Röntgenavskärmning i väggar. För att kunna montera armaturer och installationer utan att skada blyskivorna bör man använda väggar med delad
stomme.

Röntgenavskärmning. Exempel på blyinläggning vid övergång mellan vägg
och dörr. Blyinläggningen måste vara tät överallt, även vid anslutningar.
GIPSSKIVOR
För avskärmning med hjälp av specialgipsskivor, kontakta Norgips.
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INBROTTSSKYDD
Det går att bygga gipskonstruktioner med större säkerhet mot oönskade
besök. Det kan t ex röra sig om extra skydd kring kontors- och affärslokaler,
eller andra rum där man förvarar värdesaker och stöldbegärligt gods.

Inbrottssäkring med
inbyggd stålskiva

Mer information finns att hämta i SSF 200:4 regler för mekaniskt inbrottsskydd.
KONSTRUKTION
Här visas några exempel på väggkonstruktioner.Väggen bör utföras med
stålstomme och gärna med förstärkningsreglar. Inbrottsskyddet kan t. ex.
vara en s. k. inbrottsplåt i olika tjocklekar beroende på skyddsklass, som
byggs in i stommen eller monteras mellan gipsskivorna.
OBS! Inbrottssäkringen måste dimensioneras och i många fall är det försäkringskrav som skall uppfyllas. Planläggningen av hur säkringen skall utföras
bör göras i samråd med försäkringsbolaget. I brandklassade gipsskivskonstruktioner måste också säkringsmaterialet vara obrännbart och brandsäkert på minst samma nivå som resten av gipsskivskonstruktionen.
Säkringsmaterialet måste passa samman med materialet i gipsskivskonstruktionen för att undvika problem med fukt- och värme.
Skyddsklasser (SSF 200:4)
Kraven på inbrottsskydd är enligt försäkringsvillkoren indelade i tre skyddsklasser.
Skyddsklass 1 är den lägsta och skyddsklass 3 den högsta.
Skyddsklass 1, inbrottsplåt t=0,8 mm.
Skyddsklass 2, inbrottsplåt t=1,0 mm.
Skyddsklass 3, inbrottsplåt t= 2,0 mm.
Inbrottsplåt skarvas med minst 50 mm överlapp och fästs till varandra med s 100 mm
mellan fästpunkterna och i reglarna.

Inbrottssäkring. Inbrottsplåt mellan gipsskivorna. Yttersta laget gipsskivor
sitter monterat i både stommen och säkringsmaterialet. Limning av inbrottsplåten och gipsen gör inbrottsskyddet effektivare.

Inbrottssäkring. Inbrottsplåt monteras i stommen, både i reglar och skenor.
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SKJUTDÖRRAR
KONSTRUKTIONSFÖRSLAG
Skjutdörrar kan byggas in i såväl enkel- som dubbel- eller schaktväggar. Hålrummet i väggen där dörren ska löpa skall i regel vara
100-120 mm. Här är ett exempel på hur man bygger in en skjutdörr i en vägg med stålstomme.
I den del av väggen där dörren ska löpa är det oftast inte plats för standardreglar. Istället används sekundärreglar S 25/85 som
monteras med ett s-avstånd på 300 mm.
Man bör använda förstärkningsreglar, FR, vid dörrens avslutningar, både inne i väggen och själva dörröppningen. Använd förstärkningsreglar i dörröverliggaren.
c

c
4
2
3
1

a

a

b

b

Exempel på inbyggd skjutdörr.
1.
2.
3.
4.

Förstärkningsregel FR 120 vid dörrens avslutningar. Regelns bredd samma som väggens hålrum, i detta exempel 120 mm.
Sekundärregel S 25/85 med s 300 mm.
Reglar R 120
Dörröverliggare utförd av förstärkningsregel FR 70. Denna profils bredd skall vara 50 mm mindre än väggens hålrum (då S
25/85 bygger 2x25 mm). I detta exempel 70 mm.

SK 120
S 25/85
FR 70
Snitt a-a

Snitt b-b

Snitt c-c
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ARKIVLOKALER
ALLMÄNT
Beskriven konstruktion är ett exempel på utformning enligt
Riksarkivets författningssamling RA-FS 1997:3.
FÖRESKRIFTER
Arkivlokalen skall utföras så att risken för spridning av brand och
brandgas från angränsande utrymmen begränsas. Arkivlokalen
skall utgöra en egen brandcell. Arkivlokalen skall utföras så att
den vid brand i angränsande utrymme under 120 minuter ger
skydd mot:
• skadlig upphettning
• brandgas
• öppen låga
• genombränning, och
• sammanstörtning.
Arkivlokalen skall ges skydd i 120 minuter i följande brandtekniskklass:
• brandcellsavskiljande (bärande) byggnadsdelar (R)EI 120
• dörrar (självstängande EI(-C) 120
• brandspjäll och brandgasspjäll EI 120
• ventilations- och imkanaler EI 120
genomföringar för rör, kablar och ventilationskanaler EI 120
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Större arkivlokaler än 1200 m2 skall sektioneras, dels med hänsyn till brand och dels till klimatet. Arkivlokalen skall utföras
med material i ytskikt klass B (klass I). Norgips Normal 13 och
Brand F 15 tillhör klass A2.
Generellt kan man dela upp arkivlokaler i två grupper, pappersarkiv och dataarkiv.
PAPPERSARKIV
Vid utförande av arkivlokal för pappersmaterial (pappershandlingar & mikrofilm) får inte temperaturen överstiga 70°C vid
relativ fuktighet RF = 85%.
DATAARKIV
Vid utförande av arkivlokal för datamaterial (magnetiska &
optiska databärare) får inte temperaturen överstiga 55°C vid
relativ fuktighet RF = 85%.

Nedan redovisad utformning är en generell konstruktion och är baserad på tidigare erfarenheter
av isolering mot brand och fukt, inbrottsskydd och magnetisk påverkan. För dataarkiv ska väggen
byggas så som förevisas nedan. För pappersarkiv kan pos.5 uteslutas.

11

11

1

12

2
13
3
4
5

14

6

VÄGG
1. 1 x Norgips Brand 15
2. 1 alt. 2 mm stålplåt
3. 1 x Norgips Brand 15
4. 45 stålregelstomme, FR 45 s 450 & FSKP 45/60 + M45
5. 30 mm brandskiva minst 140 kg/m3, t.ex. Paroc FPS 14
(Brandskiva 1355-00). Ej nödvändig för pappersarkiv
6. 2 x Norgips Normal 13
7. 70 stålregelstomme, R70 s 450 & SKP 70/55 + M70
8. 1 x Norgips Normal 13
9. Plastfolie, 0,2 mm PE-folie
10. 1 x Norgips Normal 13
11. Fogmassa eller torr fogtätning

7
10
8
9

11

FRIBÄRANDE INNERTAK
12. Skena SK 70/95/120 infästning i regel s 600
13. Regel R70/95/120 s 400 mm
14. 2 x Norgips Brand 15

VÄGGAR MED BÖJDA FORMER
På grund av sin stora flexibilitet är Norgips gipsskivor lämpliga för både bågar
och böjda former. Man kan använda 13 mm Normalskiva, men den speciella
6 mm Ytskivan är lättare att böja i radier ned till 300 mm. Andra skivtyper
lämpar sig inte för böjning. Vägledningen gäller väggar, men samma metod
kan användas till innertak, pelare mm.

•
•

•
•
•

NÅGRA FAKTA
Fuktade skivor är lättare att böja än torra. När skivorna har torkat behåller de den nya formen.
Vid större radier – över 2600 mm för 13 mm skivor och över 600 mm för
6 mm skivor – kan man böja skivorna direkt mot stommen. Vid mindre
radier måste skivorna förböjas innan de monteras.
Det är något lättare att böja skivorna på tvären än på längden.
Vid mindre radier är vertikal skivmontering lättare, men det kan vara
svårt att få vertikala skarvar jämna om inte skivorna förböjs.
Horisontell montering gör det lättare att spackla skarvarna, men är bäst
för större radier.

Tvärböjd

Längsböjd

Vertikal
montering

Horisontell
montering
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TABELL A BÖJNING OCH MONTERING AV SKIVORNA
6 mm skiva
Fuktad
Radie ner till(mm)

Tvärböjd

13 mm skiva
Torr

Längsböjd

Tvärböjd

Fuktad

Längsböjd

Tvärböjd

Torr

Längsböjd

Tvärböjd

Längsböjd

3500
3500-2600
2600-2000
2000-1500
1500-1200
1200-900
900-600
600-400
400-300
= Lätt att böja och montera skivorna

= Förböjning av skivorna rekommenderas

= Möjligt att böja skivorna. Montering ska utföras försiktigt

= Förböjning av skivorna nödvändigt

= Inte möjligt / inte aktuellt

TABELL B REGELAVSTÅND OCH EV. UPPKLIPPNING AV SKENFLÄNSAR
Regelavstånd
Radie (mm)

6 mm skiva

Skena klippt per

13 mm skiva

Förböjd

Ej förböjd

Förböjd

Ej förböjd

Över 3500

300 mm

300 mm

600 mm

300 mm

60 mm

3500-2600

300 mm

200 mm

600 mm

200 mm

50 mm

2600-2000

300 mm

150 mm

300 mm

150 mm

40 mm

2000-1500

200 mm

150 mm

300 mm

150 mm

40 mm

1500-1200

200 mm

150 mm

300 mm

30 mm

1200-900

200 mm

150 mm

300 mm

30 mm

900-600

200 mm

150 mm

300 mm

20 mm

600-400

150 mm

15 mm

400--300

150 mm

15 mm
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MONTERING AV SKENOR
Märk ut placeringen av den utvändiga bågen på golv och tak.
Markera platsen för bågens yttersida.

Centrum

Golv- och takskena görs av 2 profiler eller en böjbar skena. Använd aktuell regel som avståndsmarkering. Golv- och takskenan kan också göras med 2 st 50x50 mm vinkelprofiler, t.ex. Hörnprofil, men för att kunna böja den måste flänsen mot golv/tak klippas upp. Skenprofilerna skruvas,
spikas eller skjuts fast var 50–100 mm.

Om man använder vinkel- eller
hörnprofiler måste flänsen mot
golv och tak klippas upp.

Om man har böjbar skenprofil,
behöver man inte klippa.

Böjbar skena - BSK - är en hel skena som gör det ännu enklare att bygga svängda väggar, behöver
ingen förbehandling utan fästs direkt i underlaget och det är klart för att montera reglarna.

MONTERING AV REGLAR
Här beskrivs montering av stålreglar, men träreglar kan användas på
nästan samma sätt. Regelavstånden beror på bågens radie och om man
skall montera skivor som är förböjda eller inte. Se tabell B. Reglarna fästes i
båda sidor till golv- och takskenan med skruvar (TSS 15 L). Det kan bli nödvändigt att sätta upp extra reglar vid bågens ändar. Det gäller vid vertikal
skivmontering och där täckningen skall göras i 2 lag.

Vid vertikal montering av hela
skivor blir skarvarna förskjutna och
extra reglar kan därför behövas.

Montering i 2 lag. Skarvarna skall
förskjutas från lag till lag och därför
behövs extra reglar.

Skall skivorna böjas direkt mot en stålstomme
måste man fästa bandstål ungefär mitt på reglarna
för att undvika att de böjs ut under monteringen
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FUKTNING AV SKIVORNA
Även om det är möjligt att böja torra skivor i stora radier direkt mot stommen bör kärnan vara fuktig.
Skivorna bör därför lagras några dagar i ett rum med relativt hög fuktighet före monteringen. Men för
det mesta är det nödvändigt att fukta skivorna, och det gäller alltid för skivor som förböjs. Se tabell A.
Skivorna fuktas på sidan mot bågens centrum:
1 Till invändig väggsida fuktas skivorna på framsidan.
2 Till utvändig väggsida fuktas skivorna på baksidan.
•
•

•

1

2

Fukta med ljummet vatten, gärna med lite såpa eller diskmedel i. Använd kvast eller svamp.
Fukta framsidan på de skivor som skall användas till den invändiga bågen, och fukta baksidan på
skivorna till den utvändiga bågen. Det kan vara nödvändigt att upprepa behandlingen flera gånger
och skivorna måste få tid på sig att suga åt sig vattnet innan de kan böjas utan att spricka.
Lägg skivorna med de fuktade sidorna mot varandra under väntetiden, 0,5 – 2 timmar beroende
på skivtjockleken. Skivorna skall dock ej genomblötas. För 13 mm skivor tar det upp till 2 timmar,
medan 6 mm skivor blir klara på 0,5–1 timme.

BÖJNING AV SKIVORNA
Vid större radier kan skivorna böjas direkt mot stommen, men i
övriga fall måste de förböjas innan de monteras. Förböjningen görs
över en mall, men om det böjda stycket bara utgör en del av skivan
kan man böja den utan mall. Höjden på förböjda skivor skall vara
15–20 mm mindre än vägghöjden.

Vid små radier kan det vara nödvändigt att fukta innerradien
lite extra.
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Läkt
FÖRBÖJNING MED MALL
Mallen skall ha samma radie som den aktuella bågen. Stommen görs av
plywood, spånskiva eller liknande med ett avstånd på max 1200 mm och
inklädningen görs av plywood eller smal läkt.
Plywood
eller
spånskiva

Fäst den fuktade skivan vid mallens ena sida med hjälp av läkt, tex 50 x
100 mm som spänns fast med skruvtvingar. Tryck gipsskivan försiktigt mot
mallen med hjälp av en annan läkt. Börja på den fixerade sidan och dra
läkten långsamt över skivan. Fäst den sedan i den andra änden av mallen
med läkt och skruvtvingar. Om man skall använda två lag skivor till en och
samma båge kan man böja två skivor åt gången.
Fäst skivan till mallens ena sida med hjälp av en läkt och tvingar. Tryck
därefter skivan försiktigt mot mallen med hjälp av en läkt och fäst den
andra änden med läkt och skruvtvingar.
Innan de färdigböjda skivorna monteras eller eventuellt lagras skall de
torka på mallen i ca 2 timmar. Torktiden kan minskas något om man
använder varmluftsfläkt eller liknande.
FÖRBÖJNING UTAN MALL
Om biten som skall böjas bara är en del av skivan kan man arbeta utan
mall. Metoden är bäst för skivor som skall monteras horisontellt. Den
fuktade skivan sätts upp mot en vägg och man trycker försiktigt på den
övre delen till dess man fått rätt böjning. Säkra golvänden så att skivan inte
glider. Räkna med minst en timmes torktid innan skivan kan monteras.
Böjning mot vägg utan mall. Metoden passar bäst för horisontell montering där bågen bara är en del av skivan
SKIVMONTAGE
Förböjda och helt torra skivor monteras som vanliga gipsskivor. Använd
alltid skruvar – också där skivorna monteras mot trästomme. Börja skruva
i mitten och fortsätt ut mot sidorna. Om det gäller skivor som skall böjas
direkt mot stommen, alltså både fuktade eller torra skivor som inte är
förböjda, gör man böjningen med en kraftig träläkt. Börja på den ena sidan
av bågen och skruva fast skivan regel för regel. Gör alltid utsidan av väggen
först.
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Böjning direkt mot reglarna. Börja med att
fästa skivan och tryck försiktigt skivan på
plats. Var extra försiktig vid skruvning av
fuktig skiva då det är lätt att dra igenom.

Oavsett vilken monteringsmetod man använder bör skarvar
mellan vertikalt monterade skivor, med mindre radier, hållas
tillfälligt på plats med t ex en 50 x 100 mm läkt. Kila fast läkten i
toppen och i botten. Låt gärna läkten sitta i minst ett dygn.

Vertikal montering. Vid mindre radier
hålls skarvarna tillfälligt på plats med en
läkt mellan golv och tak.

Max skruvavstånd

Fuktig skiva

Torr skiva

A Vid långkant

100 mm

200 mm

B Vid kortkant

150 mm

200 mm

C Inne på skivan

200 mm

300 mm

Min. 10 mm från skivkant med kartong
Min. 15 mm från skivkant utan kartong

VÅGRÄT SKIVMONTERING
a
b

a. Långkant
b. Kortkant
c. Inne på skivan

c

LODRÄT SKIVMONTERING

a
b
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a. Långkant
b. Kortkant
c. Inne på skivan

c

