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Monteringsanvisning med LS-Geid

Lindab Rektangulære kanalsystem



Kanaler og detaljer er produsert slik at kanalsystemet skal oppfylle tetthetsklasse C. En forutsetning for dette er at  
innstallasjonen er gjort i henhold til denne anvisningen.

OBS! Hvis trykktesting skal utføres, må man sørge for at det er gjort før integrasjon og isolasjon slik at det er mulig å  
foreta inspeksjoner. 

For å få et godt resultat, må du sørge for at du har:

• En godt organisert og beskyttet lagringsplass for kanaler og deler som skal monteres

• Produkter uten skader

• En godt gjennomtenkt montasje

• Nøyaktig utførte tetninger mot ikke-typegodkjente detaljer, for eksempel ved innfestning til bygningskropp

• Gjennomført monteringen nøye i henhold til anvisningen. 

Forberedelser

• Bruk kun kanaler og detaljer med fabrikkinstallerte geidløsninger for geidskjøting. 

• Sikre at kanaler og detaljer oppbevares beskyttet mot regn og snø

• Ikke bruk detaljer eller kanaler som er skadet på en slik måte at systemets tetthet forringes.

• Opphengningsavstanden på kanaler og detaljer uansett dimensjon, må ikke overstige 2400 mm. Det kan heller ikke være 
mer enn en skjøt mellom to oppheng. Opphenget kan plasseres maksimalt 500 mm. fra skjøt.

 
Montering av kanaler og detaljer

Legg litt fugemasse 
i hjørnene på geid-
listen LS 1 og  
innvendige hjørner, 
før geidpakningen 
LS 31 monteres.

Monter en geidpakning 
(LS 31) rundt hver ende 
av geidlisten (LS 1). Sørg 
for at det ikke oppstår 
glipper der geidpakning-
ens ender møtes.
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Hjørneseksjon Utpresset fugemasse 

Tetningslist LS 31

Hjørne

Tetningslist skal presse ut
fugemasse gjennom hjørneåpning
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Monter geid-ytterhjørner (LS 5) utenpå  
geidskinnenes møtepunkter hvis ønskelig.

Klem sammen endene, slå på skyveskinnene (LS 
3) helt over geidlistene  (LS1).
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