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3.1 gyproc tHerMOnomic®

Gyproc THERMOnomic är ett system för ytterväggar med stålprofiler och 

Glasroc H Storm som vindskyddsskivor. Till systemet finns ett sortiment av 

stålreglar och skenor med slitsar i livet, för att minimera värmeledningen 

genom väggen, samt ett antal tillbehör. 

generella monteringsprinciper

Det är en förutsättning för väggarnas funktioner att de projekteras i enlig-

het med Gyprocs anvisningar. Redovisade funktioner kan endast uppnås 

vid användning av Gyproc Thermonomic originalkomponenter och Glasroc 

H Storm-skivor samt Gyproc gipsskivor. I Gyproc THERMOnomic ingår ett 

antal tillbehör som underlättar monteringen och som i vissa fall är en för-

utsättning för att de funktioner som redovisas ska uppfyllas. 

För ytterligare information, se gällande Gyproc Handbok och aktuell Gyproc 

Produktkatalog. Vid frågor om detaljer eller lösningar kontakta Technical 

Sales & Support.

Förvaring och hantering av stålprofiler

Gyproc stålprofiler är väl buntade vid leveransen och bör förbli så tills de 

ska användas. Det är viktigt att polyetenbeklädnaden hanteras varsamt. 

Stålprofilerna tillverkas av varmförzinkad stålplåt och kan därför vanligen 

lagras utomhus utan att korrodera. En pall med stålprofiler kan samla 

vatten. Pallen bör därför placeras lätt lutande för bättre vattenavrinning. 

Profilerna bör skyddas mot smuts och jord. Smuts som samlats i slitsarna 

kan nedsätta profilernas värmeisoleringsfunktion. Pallar med stålreglar 

bör ej staplas i flera lager. Vid alltför stora tyngder deformeras profilerna i 

den understa pallen.

Kapning av slitsade stålprofiler

Profilerna kan kapas med nibblingsmaskin eller kapsåg. Vid profiler med 

plåttjocklek 1,0 mm och 1,2 mm kan med fördel en plåtsax/nibblingsma-

skin (elektrisk eller tryckluftsdriven) användas. Bärande stålprofiler ska ha 

raka ändar motsvarande fabrikskapade profiler. Reglar bör beställas med 

projektanpassade längder.

Montering av stålstomme

Montering av skena

Innan monteringen av stålstommen påbörjas ska golv-, vägg- och takytor 

vara rengjorda. Linjer som ska markera skenans kant slås ut. Observera att 

polyetenremsan inte får täcka dräneringshålen. Därefter läggs skenorna på 

polyetenremsan med dräneringshål mot väggens insida. 

Kontrollera min. avstånd b, till betongkant, se gällande Gyproc Handbok.
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Slitsad skena
        Infästningsdon

                Dräneringshål, vänds inåt byggnaden

          Hålmarkering (B) för max 5 mm infästningsdon

           Hålmarkering (A) för alla typer av infästningsdon

             Tryckfördelningsplåt vid fastgöring

Max 600 mm

Polyetentätning under skenan

Skenorna fästs längs golv och tak med infästningsdon på avståndet max 

600 mm. Infästningen mot underlaget sker i skenans hålanvisning. När 

polyetenremsan monteras under skenan ska alltid tryckfördelningsplåt 

Gyproc THT 80 användas. Spikplugg och förankringsspik ska ej användas 

i kombination med 10 mm polyetenremsa Gyproc THP. 10 mm polyeten-

remsa ska ej användas i kombination med bärande väggar och endast vid 

anslutande ytor med stor ojämnhet.

Skenorna skarvas ände mot ände. I skenorna finns hålanvisning, (A) och (B), 

på centrumavståndet 200 mm. I (A) kan valfritt infästningsdon användas. 

I (B) får endast infästningdon ≤ 5 mm användas. Infästningsdon ska ej 

användas i (B) i kombination med 10 mm polyetenremsa.

Montering av regel

Samtliga reglar förses med kopplingsbeslag Gyproc THK i båda ändar. Skena 

och regel skruvas ihop med en eller två skruvar, typ Gyproc QPBT 16 Quick 

(anvisning från konstruktör krävs). Dock behöver reglar som monteras mot 

anslutande konstruktioner och fästs in mot den anslutande konstruktionen 

med max c 600 mm inte förses med kopplingsbeslag.
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Bärande väggar

Reglar placeras mellan golv- och takskenor och vrids i läge. Reglarna mon-

teras med centrumavståndet 600 mm. Bärande reglar ska monteras dikt  

mot takskenan och golvskenan.

Icke-bärande väggar

Icke bärande reglar får vara högst 15 mm kortare än vägghöjden. Om reg-

larna beställs med undermått underlättas montaget.

Montering av avväxling

Reglar monteras på båda sidor om öppningen. Vid fönster och dörrar 

monteras avväxlingar mellan reglarna. Avväxlingarna utförs med slitsade 

skenor under och över öppningen. Innan avväxlingen monteras placeras 

kopplingsbeslag Gyproc THK på respektive regel. Kopplingsbeslaget fästs 

in till regel med 2+2 stycken skruvar, typ Gyproc QPBT 16 Quick.

 Avväxling (slitsad skena) fästs till kopplingsbeslag med 1+2+1 stycken 

skruvar, typ Gyproc QPBT 16 Quick. Dessa skruvar ska placeras i skenans 

oslitsade parti. Se bild, Montering av karm.
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a

Montering av karm

Karmen fästs in med hjälp av karmskruvar i reglarna. Reglar med plåttjockle-

ken 0,7 mm ska kompletteras med infästningsplåt Gyproc THI för infästning 

av karmskruvar. Infästningsplåten ska alltid göras fast i reglarnas oslitsade 

parti med hjälp av skruvar, typ Gyproc QPBT 16 Quick.

Mineralull och fuktspärr

Det är mycket viktigt att mineralullen monteras så att den ansluter väl mot 

stålregelns liv och i utrymmet mot flänsarna. Vid användning av flera lager 

mineralull, ska skarvar förskjutas.

Montering av plastfolie

För att förhindra diffusion och skapa lufttäthet används en ångspärr av 

plastfolie. Plastfolie monteras mot profilen med dubbelhäftande skarvband 

typ Isover Vempro Butylband eller likvärdigt. I tvålagsmontage monteras 

plastfolien mellan skivorna.
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3.2 Montering av glasroc H Storm™ – vindskyddsskivor

vertikalt skivmontage på vertikal stålstomme

Stålprofiler monteras enligt Gyprocs anvisningar för THERMOnomic Yt-

terväggssystem. 

I var tredje regelfack monteras Gyproc EPT 600 kortlingsprofil (1) vågrät 

pr. max c 900 mm. EPT 600 Kortlingsprofil fästs i profilerna med skruvtyp 

QPBT 16 (se figur A). Som underlag för icke understödda långkantsskarvar 

monteras Glasroc G 9 Profil (2) (se figur B). Vid vågräta skivskarvar används 

Glasroc G 9 Profil (3) (se figur C). 

Glasroc H Storm monteras med skruvtyp Gyproc QSTW Quick alt. QSBW 

Quick och försänks i nivå med skivytan. Skruvarna placeras ca 15 mm från 

skurna skivkanter och ca 10 mm från övriga skivkanter (se figur D).

För icke bärande väggar kan gipsskivor skruvas på c 300 mm i mittregeln.

Avståndet mellan gipsskivans kant och anslutande konstruktioner får inte 

överstiga 10 mm.

a

B

D

C
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Montering av 1 lag gipsskivor på vertikal regelstomme

vertikala reglar placerade på c 600 vid skivformat 900 mm

I vart tredje regelfack monteras Gyproc EPT Kortlingsprofil (1) max c 900 

mm. Kortlingsprofilen fästs i reglar med två skruvar typ QPBT 16 i varje ände. 

Därefter monteras Gyproc T-Kortling vertikalt (2) i mitten av regelfacket. 

T-Kortlingen fästs till kortlingsprofilen med 2 st skruvar typ QPBT 16 i varje 

anslutningspunkt.

För icke bärande väggar kan gipsskivor skruvas på c 300 mm i mittregeln.

Avståndet mellan gipsskivans kant och anslutande konstruktioner får inte 

överstiga 10 mm.

Vid ett lag gipsskivor underbyggs kortkantsfogen med en kortling.

Skivorna bör monteras oskarvade mellan golv och tak där höjden under-

stiger 3,0 m.
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Montering av 2 lag gipsskivor på vertikal stålstomme

reglar placeras vertikalt på c 600 mm – skivformat 900 mm

Montera Gyproc T-Kortling (3) bakom icke understödda vertikala skivskarvar 

i det yttersta laget.

Inre skivlag skruvas i samtliga reglar på c 600 mm.

Yttre skivlag på regelstommen ska förskjutas minst 150 mm i förhållande 

till det inre skivlaget.

För icke bärande väggar kan gipsskivor skruvas på c 300 mm i mittregeln.

Vid två lag gipsskivor förskjuts kortkantsfogen minst 100 mm mellan det 

yttre och det inre laget gipsskivor. Den yttre kortkantsfogen ska vara infäst 

på max c 200 mm i en kortling eller Gyproc Plåtband PB 100.

Skivorna bör monteras oskarvade mellan golv och tak där höjden understiger 

3,0 m. Detta gäller även det inre laget skivor. 

3
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Montering av 2 lag gipsskivor på korslagd stålstomme

Vägg med Z-profiler – skivformat 900 mm

THZ-profiler (1) monteras horisontellt c 600 mm och fästs med 2 st skruv 

QPB 25 i varje anslutningspunkt. Mot anslutande konstruktioner används 

THU-profiler (2).

Montera T-kortling (3) bakom icke understödda vertikala skivskarvar.

För icke bärande väggar kan gipsskivor skruvas på c 300 mm i mittregel.

Vid två lag gipsskivor förskjuts kortkantsfogen minst 100 mm mellan det 

yttre och det inre laget gipsskivor. Den yttre kortkantsfogen ska vara infäst 

på max c 200 mm i en kortling eller Gyproc Plåtband PB 100.

Skivorna bör monteras oskarvade mellan golv och tak där höjden understiger 

3,0 m. Detta gäller även det inre laget skivor. 

30
0 

m
m

60
0 

m
m

20
0 

m
m

20
0 

m
m

450 mm

min. 150 mm

225 mm

300 mm

600 mm

900 mm

1

2

2



68

y
tt

er
v

ä
g

g
a

r

Gyproc  
Monteringshandbok 2012

K
ap

it
el

 3

Montering av 2 lag gipsskivor på korslagd stålstomme

Vägg med Z-profiler – skivformat 900 mm

THZ-profiler (1) monteras horisontellt c 600 mm och fästs med 2 st skruv 

QPB 25 i varje anslutningspunkt. Mot anslutande konstruktioner används 

THU-profiler (2).

Inre skivlaget skruvas till samtliga THZ- och THU-profiler på c 450 mm.

Montera T-kortling (3) bakom icke understödda vertikala skivskarvar i det 

yttre skivlaget.

För icke bärande väggar kan gipsskivor skruvas på c 300 mm i mittregeln.

Vid två lag gipsskivor förskjuts kortkantsfogen minst 100 mm mellan det 

yttre och det inre laget gipsskivor. Den yttre kortkantsfogen ska vara infäst 

på max c 200 mm i en kortling eller Gyproc Plåtband PB 100.

Skivorna bör monteras oskarvade mellan golv och tak där höjden understiger 

3,0 m. Detta gäller även det inre laget skivor. 
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3.3 gyproc THERMOnomic® Profiler

Glasroc G 9 Profil

Plåtprofil. Bästa lösningen för tätning av icke understödda horisontella och 

vertikala skivskarvar. Skivorna skruvas fast i profilen. Produceras i förzinkad 

och lackerad 0,5 mm stålplåt.

Gyproc H 9 Profil

Plastprofil för tätning av icke understödda horisontella skivskarvar. Ger 

fullgod tätning utan skruvmontage.

Gyproc F 9 Flexprofil

Plastprofil för tätning mellan Glasroc H Storm Vindskyddsskiva och an-

gränsande byggnadsdelar eller för tätning av understödda horisontella 

skivskarvar.

gyproc tHP Polyetenremsa

För fuktisolering och lufttätning i Thermonomic-systemet mellan skena 

och golv. 10 mm polyetenremsa bör endast användas mot anslutande ytor 

med stora ojämnheter.

gyproc tHt tryckfördelningsplåt

Används mot Thermonomic-systemet vid infästning av skenan (c 600 mm) 

i bjälklaget i de fall polyetenremsa monteras under skenan. 

gyproc tHK Kopplingsbeslag

Används i Thermonomic-systemet till förstärkning av regel vid golv och tak 

och lastöverföring mellan avväxling och regel. 

gyproc tHI Infästningsplåt

Används i Thermonomic-systemet för infästning av karm till regel. Endast för 

regel med plåttjocklek 0,7 mm. För reglar med plåttjocklek 1,0 och 1,2 mm 

blir infästningen mellan regel och karm tillräckligt styv utan infästningsplåt.
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3.4 Montering av aquaroc™ Cementskiva på stålstomme 

ventilerat system på stålstomme

Starta arbetet med att montera Gyproc MSP 25 Musprofil in i luftspalten, 

ca 20 mm från avrinningsplåtens inre veck. Den första avståndsprofilen, 

VAP 25, monteras med centrum 100 mm ovan musprofilen. 

Avståndsprofil nummer två monteras c 440 mm från musprofilen. Reste-

rande avståndsprofiler monteras med c 450 mm i höjdled. 

Ovan fönster monteras avståndsprofil med c 100 mm ovan musprofil. 

Samtliga avståndsprofiler fästs in med två stycken skruv Gyproc QUB 25 

Quick på alla bakomvarande stålreglar. Runt öppningar i fasaden monteras 

Gyproc HPF Hörnprofiler för montage av Aquaroc smygskivor, var noga med 

hörnprofilens placering då den avgör smygskivans passning mot t.ex fönster. 

Montera även hörnprofiler i ytter- och innerhörn.

Montering av skivor

Aquaroc cementskiva monteras från sockel och uppåt. Montera den första 

skivan ca 10 mm under musprofilen, avståndet ner till avrinningsplåten 

ska vara ca 15–20 mm. 

Skivorna ska monteras med en distans på 3–5 mm mellan respektive skiva. 

Detta mellanrum ska senare spacklas och armeras. 

Skivorna skruvas fast mot avståndsprofilerna med skruv Gyproc QU 25 

Quick alternativt Gyproc QUB 25 Quick, beroende på vilken plåttjocklek 

avståndsprofilerna har, och med ett c-avstånd på max 220 mm. 

Var noggrann med passning av skivor mot t.ex fönster och mötande 

byggnadsdelar. Vid anslutningar mellan skivan och t.ex fönster monteras 

Fogband Illmod 600. 
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Studera detaljritningar noggrant innan montage av skivor. Skivorna kan 

kapas med gipskniv, sticksåg eller cirkelsåg. Skivorna ska monteras i förband 

med minst 400 mm förskjutning. Vid öppningar i fasaden ska skivorna kapas 

ur så att inte en stående skarv hamnar i liv med öppningen. 

Vid montage av remsor/smygbrädor smalare än 50 mm behövs förborrning 

av skivorna så att de inte knäcks vid skruvning. Så kallad överkragning får 

vara max 150 mm.

3.5 Aquaroc-profiler

Gyproc VAP Ventilerande Avståndsprofil

Profil för infästning av Aquaroc eller liknande fasadskiva. Profilen är försedd 

med stansade hål som bidrar till genomluftning i vertikalled. Profilen är 

också försedd med avrinningshål som möjliggör att eventuell vattenutfäll-

ning kan evakueras nedåt.

Gyproc HPF Hörnprofil

HPF Hörnprofiler monteras i övergång mellan VAP Avståndsprofiler och 

fönsternischer eller liknade anslutningar. Kan också monteras vertikalt vid 

vägghörn för att förbinda VAP Avståndsprofiler.

Gyproc MSP Musprofil

Profilens helperforering möjliggör ventilering i vertikalled under fasad-

beklädnad och bildar samtidigt ett effektivt skydd mot möss och större 

insekter.
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3.6 ytterväggar med trästomme

Stomsystem

Glasroc H GHS 9 Storm Vindskyddsskiva monteras på träläkt eller stålprofiler 

enligt följande: 

1. Vertikal stomme (stående)

 1a  Längsmontering   

  Rek c-avstånd på reglar: 600 mm 

 1b  Tvärsmontering med 900 mm Glasroc H Storm Vindskyddsskiva  

  Rek c-avstånd på reglar: 600 mm 

2.  Horisontell stomme (liggande) 

 2a  Tvärsmontering: med både 900 och 

  1200 mm Glasroc H Storm Vindskyddsskiva

  Rek c-avstånd på reglar/läkt: 600 mm 

 2b  Längsmontering Rek c-avstånd på reglar och läkt: 600 mm 

Glasroc H Storm Vindskyddsskiva monteras med kanterna ihop och kläms 

väl mot bakomvarande stomme. Vid tvärsmontering ska kortkanterna för-

läggas över fast underlag och långkanterna styras och tätas med Gyproc 

H9 profil eller Gyproc F9 Flexprofil (se fig 1b och 2a). Vid längsmon tering 

förläggs långkanterna över fast underlag och kortkanterna styrs av Gyproc 

H9 profil (2b) alt förläggs över fast underlag. 

anmärkning

De rekommenderade c-avstånden gäller som max c-avstånd för kravet 

tändskyddande beklädnad samt i de fall där stommen vindavstyvs med 

Glasroc H Storm. 

I de fall där man monterar Glasroc H Storm och fasadmaterialet i en följd 

och där fasadmaterialet har en uppstyvande inverkan på Glasroc H Storm 

(t.ex plåtfasader) kan man öka c-avståndet på underlaget till c 900 mm. 

Större c-avstånd kan i vissa fall accepteras. Närmare information lämnas 

av Gyproc Technical Sales & Support. 

1a 1b

2a 2b

anmärkning
Samma montagesätt gäller även för Gyproc GU 9 Vindskiva.

  Tätning och styrning av skarven med t.ex Gyproc H9 profil eller Gyproc F9  
  Flexprofil. Gäller generellt för icke understödda skarvar.



73

y
tter

v
ä

g
g

a
r

Gyproc  
Monteringshandbok 2012

K
ap

itel 3

Underlag 

Glasroc H Storm monteras vanligen direkt på reglar, läkt eller stålprofiler. 

Under skivornas understödda kanter ska träprofilerna vara min 45 mm 

breda och stålprofilerna min 35 mm breda. 

Skruvning (spikning)

Glasroc H Storm skruvas i träreglar eller plåtprofiler med skruv Gyproc QU 

eller QUB se kap. 7.5. 

Observera att skruven inte får försänkas. 

Glasroc H Storm spikas med varmförzinkad pappspik 35x2,5 mm. 

Observera att spiken inte får försänkas. 

Spik- och skruvavstånd framgår av bilder, se kap. 7.5. Då Glasroc H Storm 

används för vindstabilisering kan tätare spik/skruvavstånd behövas. 

Vid fabriksmontering kan andra applicerings metoder användas. Information 

lämnas av Technical Sales & Support. 

Skruv typ Gyproc QU 32 alt QU 45. 

Skruven får ej försänkas.

Spik: Varmförzinkad pappspik typ 

35x2,5 mm. Spiken får ej försänkas.



74

y
tt

er
v

ä
g

g
a

r

Gyproc  
Monteringshandbok 2012

K
ap

it
el

 3

Skarvning och anslutning

Vid sockeln och övriga anslutningar i underkant av skivan till fasta bygg-

nadsdelar, ska Glasroc H Storm monteras med 10–20 mm springa. Detta för 

att förhindra kapillär uppsugning av vatten samt hoptryckning av skivorna 

vid rörelser i stommen.

Glasroc H GHS 9  

Storm  

Vindskyddsskiva

Ångspärr

Gipsskiva GN 13

Cellplast 

Fuktspärr

10-20 mm

anmärkning
Samma montagesätt gäller även för Gyproc GU 9 Vindskiva.
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Monteringstips

För att förhindra vatteninträngning under byggtiden är nedanstående tips 

mycket användbara.

Från bjälklaget utstickande utfackningselement i flervåningshus skyddas 

lämpligen under byggskedet med en plastfolie enligt figuren. 

Underkant fönsteröppningen kan skyddas genom att invändig diffspärr viks 

ut över utsidan under byggskedet. 

tätning av skarvar

Glasroc H Storm är ett vindskydd. Om den mon teras med understödda, 

spikade/skruvade skarvar behövs för vindskyddsfunktionen ingen ytterligare 

tätning av skarvarna. Icke understödda skivskarvar ska tätas och styras med 

Gyproc H9 profil eller Gyproc F9 Flexprofil.

Gyproc H9 profil

Gyproc H9 profil monteras genom att profilen träs över kanten på redan 

inpassad skiva, dock innan kanten skruvats eller spikats. Sedan H9 profilen 

monterats kompletteras infästningen varefter nästa skiva träs in i profilen. 

Gyproc H9 profil kan kapas med såg, plåtsax m.m. 

Gyproc H 9 Profil

Gyproc F9 Flexprofil

Gyproc F9 Flexprofil är avsedd att användas vid horisontella skivskarvar 

samt vid olika anslutningar mellan gipsskivor och andra byggnadsdelar. 

Profilen ger luft-och vattentäta anslutningar.

Plastfolien skärs bort när fasad-

materialet monteras.

Plastfolien skärs ut i fönsteröppningen och viks 

ut över kortlinjen. Överskottet skärs bort när 

fasadmaterialet monteras.



76

y
tt

er
v

ä
g

g
a

r

Gyproc  
Monteringshandbok 2012

K
ap

it
el

 3

3.7 Montering av aquaroc™ Cementskiva på trästomme 

 ventilerat system på trästomme

Starta arbetet med att montera Gyproc MSP 25 Musprofil in i luftspalten, 

ca 20 mm från avrinningsplåtens inre veck. Den första avståndsprofilen, 

VAP 25, monteras med centrum 100 mm ovan musprofilen. 

Avståndsprofil nummer två monteras c 440 mm från musprofilen. Reste-

rande avståndsprofiler monteras med c 450 mm i höjdled. 

Ovan fönster monteras avståndsprofil med c 100 mm ovan musprofil. Samt-

liga avståndsprofiler fästs in med två stycken Gyproc QU 45 Quick på alla 

bakomliggande träreglar. Se detaljritning för placeringar av avståndsprofiler.

Runt öppningar i fasaden monteras Gyproc HPF Hörnprofiler för montage 

av Aquaroc smygskivor, var noga med hörnprofilens placering då den avgör 

smygskivans passning mot t.ex fönster. Montera även hörnprofiler i ytter- 

och innerhörn.

ventilerat system med isolering på trästomme

Starta arbetet med att montera Gyproc MSP 60 Musprofil som fungerar 

som upplag för isoleringen samt musprofil in i luftspalten ca 20 mm från 

det inre plåtvecket. Därefter monteras Isover Fasadskiva 31 mot vindskydds-

skivan. Isoleringen fixeras med ca 1–2 stycken isoleringsbrickor per skiva 

samt skruv in i väggregel. Isoleringen monteras noggrant på hela fasadytan 

med väl sammanfogade skarvar. Ovan fönster monteras musprofil utanpå 

överblecket som upplag för isoleringen. 
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Markera var väggreglar finns för att underlätta efterföljande moment. Innan 

Gyproc VAP 15 Ventilerande Avståndsprofil monteras, monteras distanshyl-

sor genom isoleringen mot väggreglarna. Distanserna ska monteras med  

c 85 mm vid respektive avståndsprofil. Den första avståndsprofilen monteras 

med centrum 100 mm ovan musprofil. 

Avståndsprofil nummer två monteras c 440 mm från Gyproc MSP 60 

Musprofil. Resterande avståndsprofiler monteras med c 450 mm i höjdled. 

Ovan fönster monteras en avståndsprofil med c 100 mm ovan musprofil. 

Samtliga avståndsprofiler fästs in med två stycken distanser och skruv SPAX 

100 på alla bakomvarande väggreglar. Se detaljritning för placeringar av av-

ståndsprofiler. Runt öppningar i fasaden monteras Gyproc HPF Hörnprofiler 

för montage av smygskivor, var noga med hörnprofilens placering då den 

avgör smygskivans passning mot t.ex fönster. Montera även hörnprofiler 

i ytter- och innerhörn.

Montering av cementskivor

Aquaroc cementskiva monteras från sockel och uppåt. Montera den första 

skivan ca 10 mm under musprofilen, avståndet ner till avrinningsplåten 

ska vara ca 15–20 mm. Skivorna ska monteras med en distans på 3–5 mm 

mellan respektive skiva. Denna ”glipa” ska senare spacklas och armeras. 

Skivorna skruvas fast mot avståndsprofilerna med skruv Gyproc QU 25 

Quick alternativt Gyproc QUB 25 Quick, beroende på vilken plåttjocklek av-

ståndsprofilerna har, och med ett c-avstånd på max 220 mm. Var noggrann 

med passning av skivor mot t.ex fönster och mötande byggnadsdelar. Vid 

anslutningar mellan skivan och t.ex fönster monteras Fogband Illmod 600. 

Studera detaljritningar noggrant innan montage av skivor. Skivorna kan 

kapas med gipskniv, sticksåg eller cirkelsåg. Skivorna ska monteras i förband 

med minst 400 mm förskjutning. Vid öppningar i fasaden ska skivorna kapas 

ur så att inte en stående skarv hamnar i liv med öppningen. Vid montage av 

remsor/smygbrädor smalare än 50 mm behövs förborrning av skivorna så att 

de inte knäcks vid skruvning. Så kallad överkragning får vara max 150 mm.


