Byggevejledning

PANBO A/S
GL. Kolding Landevej 60, Højen
DK – 7100 Vejle

Tlf.: +45 75 86 30 80
Fax: +45 75 86 32 32

E-mail: panbo@panbo.dk
Hjemmeside: www.panbo.dk

DIVERSE MÅL.
cm
Indvendige døre
Indv. dobbelte glasdøre

88 x 208
150 x 208

cm
Små vinduer
Liggende vinduer

120 x 65
120 x 77

Stalddøre

90 x 205

Vinduer over køkkenbord

Enkelt havedør med glas

90 x 205

Enkeltfags vinduer

Dobbelt havedør med glas

130 x 205

Udv. døre uden sideparti

90 x 205

Udv. døre med sideparti

120 x 205

Revledør til garage/carporte
Garageport

62 x 65

62 x 117,5

Almindelige vinduer

120 x 117,5

Store vinduer

179 x 117,7

Smalle vinduer (type 145 m²) 38 x 179

80 x 200
230 x 205

Samtlige mål er udvendige karmmål, så hullet skal, for både døre og vinduers vedkommende, være
ca. 2 cm større, så der bliver 1 cm luft hele vejen rundt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

70x136 mm ydervægsbjælke
Vindpap
45x195 mm høvlet stolpeskelet pr. 600 mm (helårshus)
45x120 mm høvlet stolpeskelet pr. 600 mm (sommerhus)
195 mm mineraluld kl. 37 (helårshus)
120 mm mineraluld kl. 37 (sommerhus)
0,2 mm plastfolie
45 mm mineraluld kl. 37 (helårshus); kl. 37 (sommerhus)
45x45 mm høvlede tværlægter pr. 600 mm
9 mm krydsfiner
13 mm gipsplader
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Er der noget i vejledningen, De ikke forstår, er De velkommen til at ringe til os, vi passer også
telefonen uden for åbningstiden.
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VEJLEDNING FOR SELVBYGGERE.
Huset afsættes efter fundamentstegning. Kontrol af vinkler. Mål diagonalerne fra hjørne til hjørne.

Udgravning:
Muldjorden fjernes. Grøfter til fundament graves min. 90 cm dybe (til fast bund) og 33 cm brede,
afløb fra køkken og toilet m.m. føres ud. Grøfterne fyldes med beton i blanding 1-4-7.
De sidste 40 cm af fundamentet opsættes i Leca-blokke.(2)og (4) Se tegning nedenfor.
Derefter fyldes området inden for fundamentet op med komprimeret sandfyld indtil der mangler
45 eller 50 cm. Her udlægges 2x15 cm polystyrenplader (5). Ovenpå polystyrenpladerne udlægges
Rionet. Sluttelig udlægges 10 cm beton (7) i plan indtil der mangler 5 eller 10 cm til sokkeloverkant,
afhængig af om De skal have gulv på strøer eller støbt gulv.
Forankring af huset sker med 3x30x1000 mm ankre (1) (kan laves af BMF-vindtrækbånd) med
opslidsning eller et par søm i den nederste ende. Ankrene anbringes midt i fundamentet og med
ca. 2 meters afstand og støbes ca. 25 cm ned i betonen. De fastgøres til tømmeret med kamsøm,
som leveres af Panbo. Ankrene skal ikke anbringes ved vindfang og dørhuller.
Husk:

Radonmembranen (6) ved støbeskel mellem betonplade og fundament.

Husk:

Hvis De støber kælder, at indstøbe sømklodser i hullerne til fastgørelse af vinduer og døre.

Husk:

Hvis De laver krybekælder, at isætte ventilationsriste. Pudsning af fundament skal ikke finde
sted, før huset er rejst.

side

(1) – Fladjernsanker 3x30 mm pr. 2,0 m afsættes g med
støbning af sokkel og indmuring af leca-blokke, forankringen
anbringes 60 mm fra soklens yderkant
(2) – 2x150 mm leca-blok
(3) – 80 mm isolering
(4) -100 mm leca-blok

(5) – 2x150 mm polystyrenplader
(6) – Radonmembran
(7) – Betonplade med Rio-net og gulvvarme
(8) – 1 lag sokkelpap der bøjes op bag 45x170 mm
stolperne.
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OPSTILLING AF HUSET.
Når huset leveres, medfølger der en konstruktionstegning. Herpå er der en plan med et sidenummer
til hver af husets sider. Et tilsvarende nummer står på bagsiden af ydervæggens tømmer, desuden er
bjælkens længdemål og ved stødene også bjælkens nummer i højderetningen anført. Der kan f.eks.
stå 2/774. Det første tal “2” angiver den side, hvor tømmeret hører til, og det sidste tal “774” angiver
den samlede længde på bjælken. Se tegning nedenfor. Da ydervæggens tømmer ikke kan leveres i
uendelige længden, vil der opstå enkelte sammenskæringer eller stød. Ved hvert stød er bjælkens
højdenummer angivet. Sørg også for, at disse numre passer sammen. Se tegning. Ved
sammenskæringerne er bjælkerne opslidsede i enderne. I disse slidser anbringes krydsfinersløjfer,
som ligger i en af pakkerne med ydervægsbjælker.
Inden opstillingen begynder, må alle bjælker sorteres ud til de sider, hvor de skal bygges op. Læg alle
numrene opad. Murfolien/sokkelpappen rulles ud til kanten af fundamentet. Herpå anbringes den
første bjælke, som rager 3 cm ud over såvel sokkelpap som fundament. De vil nu opdage, at der ikke
går lang tid, før huset er i rejsehøjde. Ved enfamiliehuse og sommerhuse har facadesiden 18 bjælker
i højden. Vedrørende vindueslysning i facade – se nedenfor. I vindueshøjde skal der foretages en
opretning af bjælkekonstruktionen. De må endelig bruge en lodstok, så opretningen bliver helt
nøjagtig. Er huset nu lidt ude af lod, rettes det op ved at slå på de udragende bjælkeender, skiftevis i
hver side, indtil alt er korrigeret. På samme måde drives evt. stød mellem bjælkeenderne sammen. De
første 15 bjælker har en udragende ende på 17 cm, målt fra knudesamlingerne, bjælke nummer 16
har en udragende ende på 50 cm og
bjælkerne 17 og 18 en udragende ende på 55-70 cm,
der skal bruges til understøtning af udhængsspæret.
Når hele konstruktionen er sat op og står lige,
skal den afstives med skrålægter og 4,5x19,5 cm
stolperne, der hæftes på ydervæggen eller fastholdes
med skruetvinger ved vindues- og døråbningerne,
se side 7.
4,5x19,5 cm stolperne skal først anvendes igen,
efter taget er færdigt og isoleringspappen er hæftet på.
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Bjælkevæggen er nem at opstille, og rejsehøjden nås hurtigt.
Læg mærke til skråstiverne gavlen der holder spæret.

Hovedspærets samling/beslag - mod det
Forstærkede spær.

Forankringsklodser til fastgørelse af
spær, en på hver side af spær.
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Spær:
Inden oplægning af spærene, må man sørge for, at husets ydervægge både vandret og lodret er lige.
Er det en lang væg, må der ud over skrålægter støttes med skråstivere og alm. afstivning.
(Læs og se billeder side 7). Først afmærkes på begge ydervægge, hvor spærene skal stå. Afstand fra
midte til midte af spær står på konstruktionstegningen, som følger med huset. Derefter
skal der saves og stemmes ud for spærene i den øverste bjælke.
Vægstolper og rem måler: 235,5 + 9,5 = 245 cm.
Dette mål skal der være fra overkant fundament til underkant spær.
Til at fylde ud mellem spærene medfølger stykker af
ydervægstømmer på ca. 1 meter. De skal saves til, så de

hinanden. Gør de det, kan De nemlig

passer i længden og placeres når alle spær er rejst.

strege af til

Gælder kun til tagplader.

lægtning på alle spærene på en gang,

Før De sætter spærene op, er det en god ide at strege af

og De slipper for

til lægtning. Her er det vigtigt, at De er MEGET

at afsætte stregerne, når spærene er

nøjagtig, og at spærene ligger fuldstændig lige oven på

sat op.

Spæropsætning:
Spærene kommer samlet fra Panbo’s fabrik.
Når det første spær er rejst, sørg da for, at det støttes godt til sidevæggene med et par lægter.
Det første og det andet spær sømmes sammen med en lægte nær kippen, og der fortsættes med
flere lignende lægter efterhånden som de øvrige spær kommer op. Kontroller også at
afstanden mellem 2 spær er den samme ved kip og fod. Når man har oplagt 3 spær, er det
klogt at give ekstra sidestivhed med en skrålægte på begge sider af taget - indvendig. .

Vindgitter:
Når alle spærene er på plads, sømmes vindgitter på. Vindgitteret består af taglægter, som
sømmes på spærhovedetsunderside. (se side 10) .
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Gavltrekanten:
Er alle spærene på plads, skal ydervæggens bjælker op i
gavltrekanterne. Bjælkerne fastgøres fra den indvendige sidemed 4,5x70 mm skruer gennem
gavlspæret og spærets diagonaler. For at stå bekvemt til dette arbejde, er det bedst at lave en
gangbro af nogle planker, som lægges mellem de yderste spær.
Bjælkerne til gavlspidserne leveres tilskåret på den ene side efter tagets hældning, mens den
anden side skæres af efter gavlspæret.
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Opstilling af vinkeltag:
Når alle spærene på hovedbygningen er rejst så langt, at man er kommet hen til
vinkelbygningen, er der et antal spær, der kun har udhæng i den ene side. Disse spær er beregnet
til at gå imod det første spær på vinkelbygningen, som er et forstærket spær. Alle spær på
vinkelbygningen rejses herefter. Det forstærkede spær skal stå helt op af hovedbygningen. De
medfølgende bjælkesko monteres på det forstærkede spær med kamsøm. Billede af sømbeslaget
ses side 11 og 12. Nu kan de spær, der kun har udhæng i den ene side rejses.
Derefter anbringes plankekehlen, som består af 2 stk. planker. Foroven skæres den i smig, og
spidsen skal flugte med kip af de små spær (kiplinien). Forneden skæres den imod det
forstærkede spær, så langt ude mod ydervæggen den kan, uden at rage op over det forstærkede
spær. Skiftespæret sættes på plankekehlen uden at rage ud over denne.
Skotrenden består af 2 stk. 3,2x15 cm brædder. Det første bræt lægger De på skiftespæret og
det forstærkede spær, og lader det køre ned af disse spær til det med kanten rammer de store
spær. Når kanten rammer de store spær, sømmes bræt 1 fast til skiftespær og forstærket spær.
Det andet bræt lægges hen til det første og ligger helt på de store spær. På ydersiden af
skotrenden påsømmes lægter, se side 12, hvor imod taglægterne går, og De er nu færdig med
skotrenden.
Herefter er det tid til blikkenslageren for skotrende og rendejern.
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ILLUSTRATION AF OPSTILLING AF VINKELTAG:
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TAGDÆKNING MED ETERNITPLADER B7:
Lægtning:
Spærene leveres med udhæng, der er afstemt med taghældningen – ved 20° = 70 cm
(se skitse side 15).
Den første lægte anbringes ud til kanten af spærenderne. Lægterne skal ligge, så der altid bliver
15 cm overlæg på pladerne.
Der skal fra overkant til overkant være 46 cm mellem de lægter, pladerne skal skrues fast i.
Dette er meget let, hvis De har afsat afstandene på spærene inden disse blev sat op, som
beskrevet under “Spær”.
Til rendejern for tagrender påsømmes en ekstra lægte. Mål på rendejernet, eller spørg
blikkenslageren, hvor denne lægte skal være, men forsøg at få det til at passe med et eller to
udhængsbrædder. (Se skitse side 15).
Lægterne sømmes i spærene med 38/100 søm. Højst 3 nabolægter må stødes på samme spær.
Herefter skal lægterne i den følgende række forskydes mindst 2 spærfag. I gavlene skal lægterne
nå ca. 95 cm ud over ydervægstømmeret. Når De er færdig med at lægte taget, skal det første
udhængsspær sættes op. NB: Ved vinkelhuse skal det første udhængsspær være udhængsspæret
til venstre, når De står på modsatte side af vinklen. Det sømmes på under de udhængende
lægteender, 80 - 85 cm fra udvendig gavltømmer. Udhængsspæret støtter desuden på de to
udragende bjælker fra ydervæggen, bjælke 17 og 18.
Derefter påsømmes udhængsbrædderne (16x75 mm) mellem lægterne i gavlen og langs husets
facade. Der skal være ca. 1 cm luft mellem udhængsbrædderne. Vent med det sidste
udhængsspær til De er næsten henne i højre side af taget, således De kan udmåle nøjagtig, hvor
det skal være. Vedr. afmærkning af pladerne, se side 14. Husk rendejernene skal placeres, inden
tagpladerne lægges op.
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Tagdækning med afskårne hjørner:
Inden De begynder at lægge tagpladerne op, skal De strege af på lægterne til pladerne.
Mål fra venstre og mod højre. Ved vinkelhuse starter De på modsatte side af vinklen.
Først afsættes 104 cm fra yderside udhængsspær, og herefter 102,2 cm hele vejen langs med
taget.
1. afmærkning 104
2. afmærkning 206,2
3. afmærkning 308,4
4. afmærkning 410,6
5. afmærkning 512,8
6. afmærkning 615,0
7. afmærkning 717,2
8. afmærkning 819,4
9. afmærkning 921,6
10.afmærkning 1023,8
11.afmærkning 1126,0
12.afmærkning 1228,2
13.afmærkning 1330,4
14.afmærkning 1432,6
15.afmærkning 1534,8
16.afmærkning 1637,0
17.afmærkning 1739,2
18.afmærkning 1841,4
Lav en kridtstreg på ALLE lægterne. Stregerne angiver enden af tagpladerne, og De skal derfor
hele tiden kunne se kridtstregen, og hermed kontrollere at pladerne ligger helt lige. Pladerne
skal gå nøjagtig til stregen.
På vinklen skal De starte med at afsætte 82 cm
fra yderside udhængsspær på venstre side, for at
det går op med at udhængsspæret er under en
“bølgetop”.
Se tegningen ovenfor.
Læg pladerne efter tegningen til højre. Altid fra
venstre mod højre, og husk at stregerne er til
enden af pladerne Kontroller hele tiden om De “kører” skævt. Pladerne kan reguleres lidt i
hullerne, hvis De ikke følger stregen helt.
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Pladerne fastgøres til lægterne med 6,2 x 110 mm galv. skruer, og under skruerne anbringes
underlagsskiver af aluminium og asfalt. Det er vigtigt, at skruerne skrues vinkelret på
bølgepladen, og skruen må kun skrues ganske lidt til. Ved overlægget skal pladerne kunne
bevæge sig lidt fra hinanden, og dette kan kun ske, når skruehullerne er større end skruens
tykkelse, og når skruen er let tilspændt. Til tætning mod fygesne anbringes en vatsnor under
overlægget og nedenfor skruen
(se side 15). Vinkelrygningerne anbringes så de har et godt overlæg over tagpladerne.
Til tætning mellem rygning og tagplader samt til tætning af skotrende, medfølger
asfaltimprægnerede bølgeklodser af skumgummi.
Til tætning af den nederste plade ved udhænget, medfølger plastikbølgeklodser.
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Der kan isoleres oppefra hvis vejret tillader det.
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TAGDÆKNING MED IBF DOBBELT-S:
Spærene leveres med udhængslængde, der er afstemt med taghældningen – ved 25° = 550 mm
(se skitse herunder).

Tyvek-undertaget lægges på tværs af spærene med 15 cm overlæg. Ovenpå spær/undertag
fastgøres klemlister med 3,1x80 mm søm.
Lægterne sømmes med 38/100 søm. Højst 3 nabolægter må stødes på samme spær. Herefter
skal lægterne i den følgende række forskydes mindst 2 spærfag.
Lægternes placering sker under hensyntagen til udhæng og tagrendens placering. Afstanden fra
underkant nederste lægte til overkant anden lægte = 34 cm. Bemærk ved anvendelse af
sternbræt er
34 cm incl. sternbræt. Nederste lægte påsømmes 18 mm liste. Husk at tilpasse nederste lægte
ved anvendelse af fodblik samt rendejern.
Med papirer til 1. levering følger IBF-beregning af lægteafstande – eksempel herunder.
Husk at kontrollere den beregnede lægteafstand.
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Eksempel:
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Placering af øverste lægte:
Afstanden fra kip til overkant lægte:
Ved taghældning 20° til 25°

2,5 cm

Ved taghældning 30° til 35°

2,0 cm

Ved taghældning 40° til 45°

1,0 cm

Placering af toplægte:
Afstand fra kip/klemmeliste til overkant toplægte:
Ved taghældning 20° til 25°

10,5 cm

Ved taghældning 30° til 35°

9,5 cm

Ved taghældning 40° til 45°

8,0 cm

Ved grater

13,0 cm

Oplægning:
Begynd oplægningen med at lægge en prøverække.
Start i nederste højre hjørne langs tagrenden,
således at modulmålet kontrolleres. Efterfølgende
lægges en lodret række langs højre gavlen. Anvend
snor eller retskede for at kontrollere at tag/gavl er
i vinkel. Dernæst lægges de 2 øverste rækker langs
kippen på begge sider af taget, hvorefter rygningstætning og rygningssten samt øvrige tagsten og tilbehør
oplægges.

Fastgørelse:
Fastgørelse af tagstenene foretages samtidig med oplægningen med tagstensbinder. Hver 3. tagsten
fastgøres i diagonallinie fra venstre mod højre, dog tilrådes yderligere fastgørelse følgende steder.
Alle tagsten i yderste række fastgøres samt alle i nederste række. Alle tagsten fastgøres ved gennemføringer,
såsom tagvinduer, skorstene o. lign. Ved gavludhæng og overbygninger, hvor underbeklædningen er åben,
fastgøres alle tagsten.
Ved særligt udsatte tage anbefales det at foretage yderligere fastgørelse – f.eks. hver 2. tagsten – vurderet i
det enkelte tilfælde.
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Tilskæring:
Ved tilskæring af sten, i forbindelse med skotrender og valme, skal man sørge for hurtigst muligt at få
skærestøvet spulet bort. Tilskæring på taget, i perioder med høje temperaturer, bør undgås, idet der kan
være risiko for at skærestøvet brænder sig fast.

Afslutning med vindskedesten:
Der skal være 10 mm luft mellem vindskedesten
og vindskedebræt pga. evt. bevægelser i tag/ydervægge.
Udlæg to prøverækker ved tagfod inden afskæring af
udhæng.

Rygningssten:
Rygningssten oplægges og fastgøres med rygningsbeslag i toplægte med 2 stk. 45 mm alusøm og 1 stk. 65
mm alusøm.

Tætning ved kip og tagfod:
Som rygningstætning anvendes IBF alu-bånd, som også anvendes ved grater. Som tætning ved
tagrende/tagfod anvendes fuglegitter. Ved skotrender anvendes skotrendetætning.
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NDVENDIGT ARBEJDE.
Skorsten:
Når huset er rejst og taget lagt på, skal De i gang med skorstenen, hvis en sådan er nødvendig. Husk at
skorstenen skal være synlig på alle fire sider. Det er lovligt at lade skillevæggen gå hen til skorstenen, men
skillevæggen må ikke gå forbi og hermed dække skorstenen. De må heller ikke beklæde skorstenen med en
gipsonitplade. Der skal fra både brandkammer og røgkanal være 30 cm til træværk. Ved opstilling af
elementskorsten skal der, udover de almindelige elementer, anvendes et element med rørbøsning, et element
med renselem, 1 konsol og 1 afdækning.

Ydervægge:
Man hæfter først isoleringspap på bagsiden af ydervægsbjælkerne. Derefter skrues stolperne på med
60 cm afstand. Stolperne er 45x195 mm, og de skal stå direkte på sokkelpappen/murfolien. Der afsluttes
med en 70x95 mm rem foroven (se detail side 27).
Stolperne er forsynet med skruefals i begge sider. Der skrues med 4,5x70 mm skruer i hver bjælke og
skiftevis på hver anden side af stolpen. I øverste og nederste bjælke skrues fra begge sider. I alt 20 skruer
pr. stolpe.
Den 1. stolpe påskrues ca. 26,5 cm fra et hjørne. (Se side 27)
Forankringsklodserne for spærende er 5x5 cm og 40 cm lange. En forankringsklods (50 mm) + tykkelsen
af remmen (70 mm) udgør en stolpetykkelse (195 mm). Forankringsklodsen fastskrues til bjælker og spær
med 4 stk. 5,0x100 mm skruer.
Remmen fastskrues til hver forankringsklods.
Hulrummet mellem stolperne udfyldes med 195 mm isolering. Sørg for at isoleringen udfylder hele feltet,
men lad være med at presse, da isoleringsevnen derved mindskes.
Efter de første 195 mm isolering påhæftes dampspærren (se side 25-26). Herefter påskrues 45x45 mm
vandret stræk med 1 stk. 5,0x100 mm skrue i hver stolpe. Begynd oppe under spærene. Brug de
medleverede 55,5 cm mellemstykker med tap til at måle afstand mellem de enkelte stræk.
Når alle 5 stræk er opsat, kan de lodrette mellemstykker fordeles, således de danner underlag for
gipspladerne i de lodrette samlinger og ligeledes midt på pladerne (= pr. 60 cm).
Vent med de sidste 45 mm isolering til der er lavet installationer i ydervæggen.
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1.
Der skæres en 25 cm. bred dampspærre, som
monteres 12 cm. ind i dør/vindueshuller.
Udragende hjørner skæres mod stolper og
bukkes rundt.

2.
Hjørner tapes.

3.
Dampspærre monteres på stolper hen over
dør/vindueshuller.
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4.
Dampspærre skæres sådan, at den går 12 cm
ind i dør/vindueshul. Hjørnerne skæres ind til
stolperne.

5.
Dampspærren bukkes nu ind i dør/vindueshullet og fastgøres. Derefter tapes hjørner
og samlinger.

6.
Vinduet monteres og der isoleres ved fuger.
Derefter monteres fugebaggrund samt fugemasse.
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Stolpeskelet:

(1) - Ydervægsbjælker
(2) - 45x195mm ydervægsstolpe pr. 600mm

Forankringsklodser:

(helårshus)
(2) - 45x120mm ydervægsstolpe pr 600 mm
(sommerhus)
(3) - Forankringsklods
(4) - Rem 70x95 mm
(5) - Vandret stræk
(6) - Mellemstykke
(7) - Vindpap
(8) - Dampspær
(9) - Krydsfiner 9 mm
(10) - Gipsplade 13 mm
(11) - 4,5x70 mm skruer
(12) - 5x100 mm skruer (vandret stæk / stolpe)
(13) - Spær

Udvendige døre:
Udvendige døre skal isættes så højt, at de står på gulvet.
Færdig gulvhøjde er 10 cm over klaplag for huse med trægulv/spånpladegulv og 3 cm for huse med
støbt gulv. Hulhøjder er vist side 2. Døren sættes i lod og vatter, kiles fast med trækiler og når den
går uden at klemme, skruer man først 3 stk. 100 mm skruer i hængselsiden og kontrollerer derefter,
at der er lige meget luft mellem karm og dør overalt. Er der det, skrues den modstående side ud for
trækilerne, hvorefter fugen fyldes med isoleringsskum, og de udvendige gerikter sømmes på.
Udvendige døre og vinduer er beregnet til maling. De indvendige døre sættes i på samme måde, dog
først når gulvet er lagt.
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Vinduesåbning:
45x195mm mellemstykke

Ydervægsbjælkerne er tilskåret
Således hulbredderne passer til
Vinduerne. Hulhøjder kan ses side 2.
På den medleverede konstruktionstegning
Kan desuden ses, om der skal skæres i
Bjælkerne foroven eller forneden i hullet.

Isætning af vinduer og døre:
På vinduerne, der kommer færdige
45x195mm stolper

Fra fabrikken, monteres først
Sålbænken. Den fastskrues med tagskruer
gennem de tre forborede huller.
Derefter sættes vinduet på
plads i vindueshullet, hvor det

45x195mm

kiles fast med trækiler. Kontroller
at vinduet sidder nøjagtigt midt i hullet.
Vinduet fastgøres med 100 mm
skruer gennem karm og trækiler.
Slutteligt ilægges Dafa fugeprofil Ø20,
og der stoppes med isolering.

Montering af træskinner:
Skal monteres over døre og vinduer i gavle,
i stedet for øverste gerikte.
45x195mm
45x195mm stolpe
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Gerikter:
Leveres i afpassede længder, og opsætningen
sker på følgende måde: Mål 8 mm ind på karmen,
afmærk gerikten og skær i smig. Begynd i venstre
side med tilpasningen og søm med 40 mm
dykkere pr. 30 cm. Ved montering af vinduesgerikter skæres de i gering foroven, og forneden skæres gerikten mod sålbænken.
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Loftforskalling:
Inden montering af loftforskalling, monteres dampspærre på undersiden af spærene.
Loftfliser måler 40x60 cm.
Store gipsplader måler 90x240 cm.
D.v.s. til fliser opsættes forskalling med 40 cm fra midt til midt.
Mellemstykker isættes med 60 cm
afstand.
Mod

skillevægge

skal

opsættes

mellemstykker, så der er noget at
sømme i på midten af flisen.
Mellemstykkerne er med fer og skal
ikke sømmes.
Til

store

gipsplader

opsættes

forskallingen med 30 cm fra midt til
midt.

Her

behøver

de

ingen

mellemstykker.
Det helt rigtige er at begynde midt i
huset

og

arbejde

sig

ud

mod

ydervæggene.
Men der sker ingen skade, hvis de
begynder med en ydervæg.
Lav en afstandsklods, så de ikke behøver måle hele tiden.
Til trælofter opsættes loftforskallingen på 40 cm fra midten til midt. Der skal kun opsættes
mellemstykker under spær. Rustik til loft er i dag forsynet med ”flyvestød”. (Endenotet)
Herefter skal elektrikeren ind. Laver han hul i dampspærren, skal det lappes.
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Stolpeskelet i skillevægge:
Fig. 1 viser et udsnit af en skillevæg. Opstillingen begynder med udlægning af en vandret rem
opklodset på klaplaget og opsætning af en tilsvarende på loftforskallingen. Her imellem anbringes de
lodrette stolper. I disse er der en tap i begge ender, som passer til en not i de vandrette remme.
Der medfølger 2 mellemstykker til hver lodret stolpe. Mellemstykkerne anbringes som vist på fig. 1,
og de giver den afstand der skal være. 4 lodrette stolper med mellemstykker passer til en
gipspladebredde (120 cm). Der medfølger afpassede mellemstykker til isætning over døråbningerne.
For at lette arbejdet med beklædning med gipsplader på ydervægge, kan det betale sig at begynde
med skillevæggen 2,2 cm fra ydervæggen, som vist på fig. 2. På denne måde kan ydervæggen
beklædes med flest mulige hele plader. For også at få flest mulige hele plader på skillevæggen
placeres 2. stolpe, så der er 40 cm til midte af stolpen. Mellemstykker mellem 1. og 2. stolpe udelades,
se fig. 2.

Ydervægsbjælke
45x195 mm stolpe
45x45 mm vandretstræk

Når skillevægge og ydervæggenes stolpeskelet samt loftforskallingen er opsat, skal der sendes bud
efter smed og elektriker, så de kan trække rør, og De bestemmer sammen med elektrikeren, hvor lys
og stikkontakter skal være. Husk at sætte ekstra klodser/mellemstykker op til radiatorer og lign.
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Skillevægge om bad og toilet (Vådrumsgipsplader):
Skillevæggene består af 45x55 mm stolper, top- og bundrem. Remmene fastgøres til loftforskalling
og betonplade. Stolperne monteres med en afstand på 30 cm fra midte til midte. (Se fig. 1 side 33).
Stolpemellemrum udfyldes med 45 mm mineraluld kl. 34.
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Der opsættes 0,2 mm PE-folie på stolperne i vådzone. (Se fig. 2). Vådzone omfatter ud over gulvet
de vægområder, der vandpåvirkes direkte samt min. 10 cm op af vægge.
Vådrumsgipspladerne monteres lodret, og direkte på understøtningerne. Pladerne skal monteres med
forskudte samlinger. Pladerne fastgøres med dertilhørende skruer.
Pladesamlinger og overgang væg/gulv forsegles. (Se fig. 4 og 5).
Fig. 1

Fig. 3

Fig.2

Fig. 4
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Fig. 5

Brusehjørne i vådrumsgips. Samlinger og vægge vådrumsbehandles.

Hvis De vælger gasbeton til vægge om bad og toilet:

Gasbetonplader (multiplader) omkring toilet/bad:
Gasbetonplader leveres som multiplader, se vedlagte arbejdsinstruktion fra H+H.
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Multipladen
Arbejdsinstruktion

Multipladen
Opstart
Underlaget skal have tilstrækkelig bæreevne og være stabilt.
Sikring mod radon
Ifølge Bygningsreglementerne stilles
krav om, at bygningskonstruktioner mod
undergrunden udføres lufttæt af hensyn
til radon. Det bør af projektmaterialet
fremgå, hvordan denne sikring opnås.
Ved vægge, der står på konstruktioner
mod terræn, skal der under væggene
således tætnes med en membran i overbredde, så membranen i efterfølgende
entreprise kan klæbes til klaplaget.
Forbandt
Multipladen oplimes i forbandt i henhold til Murværksnormen DS/EN 1996,
med minimumsoverlæg på 100 mm.
Første og andet skifte opføres med Multipladen i 200 mm. Efterfølgende skifter med Multipladen i 400 mm.
Hvis der er risiko for fugtoptrængning,
udlægges murpap under alle vægge.
Ved opstart kan der f.eks. laves et murhjørne (galge af 2 stk. Multipladen),
som opklodses og fastgøres på udvendig
sokkelkant.
Dette gøres i hvert hjørne, hvorefter
de snore, som skal styre opstillingen
af første skifte, kan placeres. Første
skifte opmures efter snoren på murpap
med en mørtel, f.eks. KC 35/65/650.
På denne måde bliver soklens ujævnheder til 1. skifte oprettet. Max. højde
for opretning er 25 mm. Efterfølgende
skifter oplimes med Multipladelim. Limfugens tykkelse i henhold til datablad.
Placering af dørhuller m.m. afsættes
med fortløbende mål efter båndmål +/5 mm.
Multipladen tildannes hurtigt og enkelt.
Den kan saves på alle ledder med en
almindelig håndsav, da den ikke er
armeret.
Multipladelim påføres Multipladen
inden montage med en speciel limske
fra H+H Danmark.
Den sidste blok tilskæres i den ønskede
længde, snittes på skrå, påføres Multipladelim og monteres.
Limfugens planhed kontrolleres, inden
næste skifte monteres.
Hvis der udføres lodretstående fortandinger, skal Multipladen, der monteres
i fortandingen, ligeledes »kileskæres«.
Kilesnittet foretages på langs af Multipladen.

Bagmur/skillevæg
Forbindelsen til bagmuren opføres efter
lodstok. Hvert andet skillevægsskifte
føres gennem bagmuren i fortanding.
Når bagmuren og de afstivende skillevægge er oplimet, skal de resterende
vægge oplimes. Her bruger man de
afstivende vægge som udgangspunkt.
Alle udvendige og indvendige døre samt
vinduer afsættes efter plantegningen.
Ved montage af skillevægge på eftergiveligt underlag skal der ved tilslutning
til øvrige skillevægge og loft tages hensyn til dette.
Murbindere
Under oplimning af bagmure skal der
anbringes Multipladebinder, Vægelementbinder eller indboringsbinder. Se
illustration.
Mængde og dimension fastsættes ifølge
Murværksnormen DS/EN 1996.
Bjælker og overliggere
Bjælker og overliggere oplægges i Multipladelim. Bjælkerne lægges af på vinduesfalse iht. deklaration
+/- 5 mm. I den ene side skal der
udføres kileskæring for at fuldlime. Er
bjælken for lang, centreres den med lige
stort vederlag ind over bagmuren. Der
skal limes både i vederlag og ved bjælkeende/døroverliggere.
Døroverliggere i ikke-bærende skillevægge skal oplægges med mindst
50 mm vederlag. Her skal som ved
bærende overliggere udføres kileskæring. Bærende bjælker må ikke afkortes.
Udskæring til overliggere skal ske
ved oplimning af »klodser« – ikke ved
udskæring.
Studsfuger og liggefuger limes.
Afstivning
Hvor væggene ikke afstives af samlinger
ved hjørner eller tilstødende vægge,
skal de afstives i montageforløbet med
justerbare skråstivere (»soldater«).
Der afstives i princippet pr. 180 cm ved
vægge op til 3 m højde og i bygninger
indtil 2 etager (5,6 m). For eks. for
optagelse af ca. 3 kN/støtte: Fastgøres
i Multipladen med 4 stk. 8 x 80 mm
franske skruer.
Der skal i projekteringen tages hensyn
til, at kræfter fra stålstøtterne skal
videreføres i klaplaget/dæk. Hvor der
er gulvvarme, skal det angives, hvor der
må ibores for afstivning.

Midlertidig afstivning må først fjernes,
når huset er stabilt, dvs. skalmuret eller
monteret med forankret/stabilt tagværk.
Ved højere vægge og bygninger over 2
etager dimensioneres afstivningen herefter.
Stilladser
Da Multipladen opsættes i et vandret forløb, vil det være nødvendigt at
anvende et stillads. Ved montage over 1
etages højde skal der være opsat faldsikring og rækværk.
Samling mod loft og dæk
Se H+H Danmark katalog, kombinationsbyggeri vedr. tilslutning og fugning.
Finish
Ca. 1-2 timer efter limning skrabes
limfugerne. Når overfladen er hvidtør,
repareres eventuelle skår, huller og samlinger med H+H Spartelmasse LG eller
H eller med H+H Finish. Når denne er
tør, slibes til plan vægflade. Samlinger
skal være udjævnet over 100 mm pr. 1
mm spring. Hvis udjævningen er foretaget ved spartling, skal denne være
fastsiddende og må ikke smuldre ved let
slibning med carborundumsten nr. 80.
Herefter er væggen klar til videre overfladebehandling i henhold til Malerfagligt Behandlings-Katalog.
I forbindelse med vådrum skal der
anvendes H+H cementbaseret spartelmasse.

Arbejdsinstruktion

Finish
Planhed
Planhed 5 mm på 2 m
retskede. Dør- og vindueshuller +/- 5 mm.
Stigning plane flader max.
1 mm pr. 100 mm.

Øvrige flader med jævnt fordelte bindere iht. projektmaterialet.

• Indboringsbinder i overligger
• Multipladebinder i liggefuger
• Vægelementbinder i studsfuger
Max. afvigelser – Tolerancer skal overholdes af hensyn til bæreevne.
Væghøjde

2400 mm

2600 mm

2800 mm

3000 mm

3500 mm

Vægtop, lodret plan

6 mm

6,5 mm

7 mm

7,5 mm

8,75 mm

Krumning, lodret plan

6 mm

6,5 mm

7 mm

7,5 mm

8,75 mm

Jævnhed
Alle samlinger skal være
udfyldt til jævn og glat
overflade.
Der må ved aflevering dog
være følgende afvigelser pr.
m² i henhold til Malerfagligt
Behandlings-Katalog:
– 8 huller 5 mm/m²
– 3 huller 5-15 mm/m²
– enkelte ridser pr. m²
Ujævnheder fra underlaget
kan forekomme.

NB: Se entreprisebeskrivelse
vedr. evt. skærpede
tolerancekrav.

Håndtering
Multipladen leveres på storpalle eller i
units. Hver palle eller hver unit er forsynet med krympefolie, der beskytter mod
vejrliget under transport og opbevaring.
De enkelte units og pallestakke fra helpaller transporteres rundt i bygningen
på Multivognen. Helpaller kan flyttes
med palleløfter.
Opbevaring
Multipladen skal altid tildækkes, når
der er taget hul på emballagen, for at
undgå uønsket fugtoptagelse. Dette gælder også for Multipladelim og tilbehør.
Vinterforanstaltninger
Multipladen kan anvendes i vinterbyggeri. Se i øvrigt ovenfor angående opbevaring.
Limning med Multipladelim bør ikke ske
ved frostgrader, dog kan færdiglimede
vægge uden problemer udsættes for nattefrost ned til -5°C.
Limens frysepunkt kan dog sænkes, så
den kan anvendes ned til -3°C ved at
erstatte en del af blandingsvandet med
denatureret sprit, men sprittilsætningen

H+H Danmark A/S
Bushøjvænget 129
8270 Højbjerg
Telefon +45 7024 0050
Fax
+45 7024 0051
HplusH.dk

må ikke overstige 5% af vandindholdet,
da limens styrke ellers mindskes mærkbart. Sommerlimen hærder ikke ved
frostgrader.
I perioder med vedvarende frost bør der
anvendes Vinterlim, som kan anvendes
ned til -15°C. Limen hærder ved frostgrader.
Alle limflader skal være isfri før limning.
Der må ikke anvendes salt og andre
optøningsmidler i forbindelse med porebeton.
Vægt
Multipladen vejer under 18 kg og kan
derfor monteres uden brug af kran.
Personlige værnemidler
Ved oprøring af lim anvendes beskyt
telsesbriller/ansigtsskærm. Se anvisninger på emballagen.
Der skal anvendes sikkerhedssko, og
desuden hjelm ved kranarbejde. I øvrigt
henvises til anvisninger fra leverandører
af værktøj og tilbehør.
Værktøj og tilbehør
Se H+H Danmark Produktoversigt.

Bygningsstabilitet
For at sikre at bygningen kan modstå
de påvirkninger, som påføres fra vindbelastninger, kan det til tider være nødvendigt at anvende forskellige beslag,
søjler og båndjern. Disse skal være angivet i projektet, i de mængder og dimensioner, som opfylder den projekterende
ingeniørs beregninger.
Projektering og dimensionering
Projektering og dimensionering sker
altid i henhold til anvisninger fra rådgivende ingeniør, som ligeledes har ansvaret for bygningens stabilitet.
Byggeleveranceklausul
Alle leverancer til byggeri i Danmark
sker efter reglerne i Byggeleveranceklausulen, der er formuleret af Boligministeriets Byggestyrelse.
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Beklædningsplader:
Når skillevægsskelet, stolpeskelet på ydervægge, loftforskallingen samt vægisoleringen er færdig,
kan opsætning af væg- og loftplader påbegyndes.
I forvejen har De hæftet et lag 0,20 mm plastikfolie (dampspærre) med et overlæg på 15 cm mellem
ydervægsstolper og vandret stræk (rækkefølge beskrevet side 24-26). Det er vigtigt, at plastikfolien
ikke beskadiges under montagen, og at den slutter tæt og med 15 cm overlæg ved plastikfolien i gulv
og loft. Der skal ikke plastik på andre skillevægge end under plader i bad og toilet.
Når ydervæggen er beklædt, fastgøres 1. skillevægsstolpe i ydervæggen, se fig. 2 side 31.
Vægpladerne, der leveres i mål 90 x 240 cm, påskrues skillevægge og ydervægge med 3,8x35 mm
gipsskruer med 20 cm’s afstand. I alt 64 skruer pr. plade. Pladerne skal skubbes helt op mod
loftforskallingen. De store loftplader leveres i mål som vægpladerne og monteres også som disse.
Derefter kan loftet isoleres. Hertil leveres 120 mm isolering i ruller, som passer mellem spærene, og
240 mm i plader til at lægge ovenpå, således spærfoden også bliver isoleret.

Ventilation af tagrum.
Når De isolerer loftet, skal De være opmærksom på, at tagrumsventilationen er meget vigtig.
Hvor loftisoleringen nærmer sig tagfladen i facaden, skal der holdes minimum 50 mm luftspalte
mellem isolering og taglægter/undertag. Her er det afgørende for ventilationen, at der ikke presses
isolering helt ud i de spidse vinkler.

Trælofter:
Loftbrædderne påsømmes med 18/40 dykkere. Såfremt De skal have brædder på væggene, skal De
først sætte fodlisten på og så støde brædderne ned mod denne. Det bliver pænest og tættest.
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Spånpladegulve:
Fej gulvet rent og læg plastikfolie (0,20 mm) på betonen (tapes sammen med dampspærre fra
væggene). Læg lægterne i alle rum med 60 cm’s afstand. Begynd at klodse op ved hoveddøren og
sørg for, at lægterne bliver vandrette i begge retninger. Til opklodsningen kan bruges rester af pap fra
sokkel på ydervægge, fiberplade og lign. Isolér mellem lægterne med det 45 mm medfølgende
isoleringsmateriale. Gulvspånpladerne lægges som vist på tegning nederst på siden: Først plade nr. 1,
som lægges således at feren i enden er til højre, og feren i længderetningen vender ind i rummet.
Plade 2 tilskærers så den passer i længden fra nr. 1 til væggen. Mod højre har plade 1 en fer, som
passer i noten til plade 2. Det stykke, De har tilbage af nr. 2, begynder De med i næste række, og
stadigvæk med feren mod højre. Derefter videre med plade nr. 3 og 4 o.s.v. Gulvene limes sammen i
fer og not og skrues med 4,2x55 mm skruer ovenfra. I alt 25 skruer pr. plade. Slå pladerne godt
sammen. Bemærk: Alle stødene skal samles over en lægte, hvor dette ikke kan passe, må der lægges
et lille stykke lægte under stødet.
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VEDLIGEHOLDELSE OG
BEHANDLING AF UDVENDIGT TØMMER.
Huset er af svensk gran, som er konstruktionstræ.
Da huset er fra fabrikken, skal De intet foretage Dem, før huset har stået med taget på i mindst 8
dage og er helt tørt. Huset skal kunne suge olien.
Grunding:
Når taget har været på i mindst 8 dage, behandles huset med f.eks.: Farveløs Grundolie.
Der skal stå på dåsen, at produktet beskytter mod råd og svamp,
at produktet skal være terpentinfortyndbar,
at pensler skal opbevares og renses i terpentin.
Efterbehandling:
8 dage efter grundingen efterbehandles huset.
Produktet skal være terpentinfortyndbar.
Produktet må ikke indeholde lak og vand.
Produktet skal være laserende (gennemsigtig).
Produktet må ikke kun være til overfladebehandling.
Pensler skal opbevares og renses i terpentin.
Huset kan ikke stå træhvidt - altså uden farve. Det skal beskyttes mod solens stråler, slagregn, m.v.
Et ubehandlet hus bliver sølvgråt, får vaskebræt struktur og nedbrydningspletter.
Inden De behandler, skal alt løst snavs fjernes fra huset: Brug kost og sandpapir.
Mal 2 eller 3 bjælker ad gangen i bjælkernes fulde længde. Holder De pause i længere tid, kan det
ses.
Løber malingen ned og laver ”gardiner”, skal de samles op med pensel.
Overbehandling:
Man skal kun behandle sit hus, når det trænger til det. Absolut ikke hvert år. Hvis De behandler,
uden at træet har behov (kan suge olien), lægger De et lag (en skal) uden på bjælkerne, så de ikke
kan ånde.
Vejledende: Sydsiden ca. 4 år. Nordsiden 7-8 år.
Hvis huset er tørstigt, men ikke trænger til farve, kan der bruges farveløs.
Vinduer, døre , skodder og gerikter:
Er lavet af fyrretræ, som er møbeltræ. På grund af træes åbne celler, skal man her bruge dækkende
maling.
Men husk aldrig ordet "Vand". Kun terpentinfortyndbare produkter.
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Rejsegilde
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