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Montagevejledning
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Isol
Opbevaring

Sørg for at opbevare produkterne, så de ikke bliver påvirket af vind og vejr,
specielt så isoleringen ikke bliver våd. Anvend ikke beskadigede produkter,
specielt ikke hvis det kan have indflydelse på tætheden af systemet.

Montage
1

Fjern tapen, der holder isoleringen på plads.
1.

Indsæt faconstykkets ombukkede kant i røret.

2.

Kontroller, at gummilisten sidder korrekt hele vejen rundt og ikke vrider.

3.

Vær sikker på, at yderkappen af faconstykket kan gå ind i røret.

4.

Tryk faconstykket ind i røret indtil stopsicken. En let drejning letter montagen.

5a. Brug skruer eller tryktætte popnitter for at fastgøre faconstykket til røret.
N.B. Anvend kun skruer eller popnitter, som anbefales af Lindab for at
opnå tæthedsklasse D.

2

5b. Placering af skruer / popnitter er ca 10 - 15 mm fra rørets ende.
Ved afkortning af rørene, sørg for at fjerne grater og spidserne fra rørenes
fals.
Vær opmærksom på ved lodret montage, at inderrøret ikke falder ud.

Udendørs montage

3

Ved udendørs montage er det meget vigtigt, at samlingerne er helt vandtætte.
Anvend tætningsmasse og for eksempel tætningssamlebånd type MFK, som
kan spændes rundt om samlingerne.
Ved lodret montage udendørs skal falsåbningen af rørene (SRI) vende nedad.

Ophæng

Ophæng af isol systemet foretages med samme komponenter, som
uisolerede systemer. Ophængsafstand vælges, så der ikke forekommer
nedbøjninger i systemet og maks belastning af ankre, bolte mm er overholdt.
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Lindab forbeholder sig ret til ændringer
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De fleste af os tilbringer størstedelen af vores tid indendørs. Indeklimaet er afgørende for, hvordan vi har det,
hvor produktive vi er, og om vi holder os sunde.
Hos Lindab har vi derfor gjort det til vores vigtigste mål
at bidrage til et indeklima, der forbedrer menneskers liv.
Det gør vi ved at udvikle energieffektive ventilationsløsninger og holdbare byggeprodukter. Vi stræber også
efter at bidrage til et bedre klima for vores planet ved at
arbejde på en måde, der er bæredygtig for både mennesker og miljøet.
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