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Monteringsanvisning

Rektangulärt
kanalsystem
med skarvprofil RJFP

Lindabs rektangulära kanalsystem med skarvprofil RJFP uppfyller klassificeringen C2 enligt
europastandarden EN 1507. C står för täthetsklassen och 2 för tryckklassen (-750 till +1000 Pa).
Standarden omfattar alltså både täthet och hållfasthet.
Kanalsystemet är typgodkänt av Kiwa Sverige AB enligt bevis nr 1039 och därigenom underkastat kontinuerlig tillverkningskontroll. Detta innebär att system av kanaler och detaljer försedda med godkännandemärke samt monterade i enlighet med denna monteringsanvisning
uppfyller kraven för täthetsklass C och tryckklass 2. Systemet uppfyller även brandteknisk
ytskiktsklass A1.
Märkning sker med etikett.
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OBS! Om provtryckning ska göras, se till
att den görs före inbyggnad och isolering
så att man har möjlighet att inspektera
kanalsystemet.

Certifieringsorgan: Kiwa Sverige
Kontrollorgan : RISE Sverige
Tillverkarförsäkran:
Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med
typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll samt de
handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännande

Upphängningsavstånd
Avståndet mellan två upphängningar, oavsett kanaldimension, får maximalt vara 2400 mm.
Avståndet mellan upphängning och skarv får maximalt vara 500 mm.
Antalet skarvar mellan två upphängningar får maximalt vara en (1).

Gör så här för att få ett bra resultat
•

Ha en välorganiserad lagringsplats för produkterna där de är skyddade från regn och snö.

•

Använd endast produkter med fabriksmonterade skarvprofiler.

•

Använd endast oskadade produkter.

•

Använd endast märkta produkter.

•

Täta av noggrant mot icke-typgodkända detaljer t.ex. infästning mot byggnadskropp.

•

Tänk igenom monteringsföljden väl.

•

Genomför monteringen noggrant enligt denna anvisning.

Montering av kanaler och detaljer
Kitta försänkningarna i
hörnstycket (RJCL).
Kitta även invändigt i
produktens hörn.

Klistra tätningslisterna (RJSM) nära skarvprofilens yttre kant.
Låt tätningslisterna korsa varandra i hörnet.
Klistra bara tätningslist på den ena av de två produkterna som
skall skarvas ihop.

Placera de två produkterna intill varandra och kläm ihop
skarvprofilerna.
Slå på gejdlisten (RJSP).
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Om kanalsystemet har monterats i närheten av utrymningsväg
eller gångbrygga finns risk för att man kan skada sig mot skarvens
hörn. För att eliminera denna risk, eller få en snyggare skarv, kan
man montera ett hörnskydd (LS-5).
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