ANVISNINGAR

‘YTTERVAGG

(VID HÖRN)

YTTERVÄGG FRD.

YTTERVÄGG

15 gips
11 osb
plastfolie
120 regelverk s600/1 20 min.ull
vindduk
musskydd
1 1x45 läkt s600
28x70 takt s600
21x145 Ulvandig staendepanel.

13 Gips. (mv.)
11 OSS-Skiva.
45x45 Regelverk s600 /45 Minull
Plastfolie, åldersbeständig.
170 Regelverk s600 / 170 Min.ull.
Vindduk
1 1x45 Läkt s600 musskydd
28x70 Läkt s600
21x145 Utvändig staendepanel.

—
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13 Gips. (mv.)
11 OSS-Skiva.
45x45 Regelverk s600 145 Min.ull.
Plastfolie. atdersbestandig,
170 Regetverk s600 /170 Min.ull.
Vindduk
15Gips
11 x45 Läkt s600 musskydd
28x70 Lakt s600
21x145 Utvändig staendepanet.

j
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T

bleck tejpas
mot spånskiva

mätt (ca 28mm( mellan
överbleck och panel

Betongens RF ska Understiga 85% och luftens RF 30-60%.
rumstemp. bör vara ca 18-25°C före läggning av övergoiv.
Ytan under plastfolien/tarkoflex ska vara vä( rengjord.
Yttemperaturen på färdig golv får ej överstiga 27”C.
1 bad och dusch utrymmen skivor enligt
separat våtrumsdetalj.

TYP 6:A

45x45 kortling
mellan elror ps
Block:

Vindpapp

Tidigast 7 dygn efter gjutningen kan goivvärmen startas.
Golvvärmen ska vara avstängd ca 2 dygn innan
mätning av fuktha(ten i plattan sker.

DÖRR OCH FÖNSTER

-

EEZEZE.i

INVÄNDIG SMYG

överbleck
WN-1 1-85-G
L=snedklyvd

-

-

-

smygmnklädnad vitmälad NCS 5 0502-Y
i vätrum gypssmyg
leverans enligt LSB

dCO

Vindduk kläms vid sidan av öppning med OSB-remsa
som spikas väl. Vindduk viks in under fönsteröppning.
Mellan karm och stomme monteras en bottningslist
och utanför denna ska det fogas med en mjukfog
typ “Supermastic-3” eller likvärdig.
Fogdjup ca : 6mm vid 7,5mm drevspringa.
Tröskel klossas och stagas väl.
(för efterexpansion av fogskummet)
därefter skummas med fogskum typ
Sika Boom Top” (eller likv.)
Drevspringan fylls till ca 40%
inifrån mot utsida bottningslist.
-

MDF smygarna monteras utan
nåton glia mot fönsterkarm.
fönsterbleck
Farg silvermetalic

tönsterbänk med polerad kant.
Silestone Lagoon, med yta suede
dtup”200mm
i wc/d/tvatt ingär ej fönsterbänk
dä fönster är placerade ps
ulsatt plats för vattenstänk
lulas den nedre smygen
leverans enligt LSB

-

—

träskruv 6x100
(förborrade hål)

1/’

anliggningsylan mot
karm&smyg tätas
mot silicon

-

-

-

Uteplats

block skruvas med träskruv 6s100
(förborrade hål)

(0

co
co

lamellgolv
underlag till lamellgolv

Ci,

LJ—— SÄKRING AV LUFTLÄCKAGE
Underkant yttervågg fogskummas/mjukfog
i springan mellan belong-plastfolie, sven
halutrymme där syll är avkapad vid
dörr/fönster som gar ner till plattan

S-list (500)

/120/

Trafasad
tröskelbleck
WN-04
levereras lost

öskeIbIeck
levereras löst

-

dräneringskanal
mjukfog
fönsterkarm
ottuungslst
—

—

fogmassa

+

bottningslist

—

fogmassa

+

bottningslist

drevning
—,

fogskummas enligt
anvisning.Se text.
Fonsterctorr (NorDan) mot platta

montage skruv
SÄKRING AV LUFTLÄCKAGE
Underkant yttervägg fogskummas/mjukfog i springan mellan
betong-plastfolie. även hålutrymme där Sylt ar avkapad
(vid dörr/fönster som gär ner till plattan

Tre fasad

fogskummas enligt
anvisningse text.
Ytterdörr (Swedoor( mot platta

Princip vid focining

WILLA

I?4JORDLC

-

myyd
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Trägles 28x70

•
.

s.600

\iggtjockIek
enl. planritning.
Renelverk
70-55-120-145
>145=dubbla70
388

11
11
1 37,L1 3

11 OSB +
13 Gips
monterad
på en sida

.1

2 Lager

BÄRANDE VÄGG
(prefab. block)

-VÄGG (ej bärande)
Med ilåtskenor & trä reglar

WILLAI
NORDIC

0

co
Gc
E
0)

E
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KORTLING 45x170
(Höjd till centrum)

Kapphylla H1700
Tvättställ H700
0)

0

Kökmm,Se även
lev, anvisningar

0

OBS!
Skivor, reglar & infästningar
bad & duchutrymmen
se våtrumsdetalj för bad &
du sch utrymmen

BEIECKN.IN.GAR
102
112
380
388.
517
554
637.

45x70 Regel
45x70 IV-Regel
13 Gips
11 OSB/3 Skiva
45 Minull, 1308-00
Plastfolie, Bredd 600
Plåtskena SK70155

ANVISNINGAR
OSB-skivor skruvas alt. spikas med ringspik
35x2.1 fzv s.150 i kant samt s.200 i mittrad.
Gipsskivor skruvas s.200 kant (10 mm frän
pappklädd kant och 15 mm från skuren kant)
och s.300 i mittrad.
Plåtgles (plåtsjkena) skruvas till takstol/Bjälke
med 2 st. Grabber G 32 ZL eller likvärdig / ansl.pkt.
Grabber G 31 ZL eller likv. till plåt mot plåt.
Plåtgles skarvas omlott min. 200 mm och skruvas
med 2 st skruv / ände. (totalt 4 st skruv / skarv)
Vid plåtreglar används skruv avsedd för plåtreglar.
Skruva ej ihop plåtregel & plåtskena.
Om taklist ej monteras används bottningslist
(vid större springor) och fogmassa typ Casco S30.
Detta levereras ej av Willa Nordic.

Ej Iuftning i takfot 1 m ut var sida om Iägenhetsskiljande vagg

VA

11 osb monteras på plastfolie
före montage av lgh skilj, väggar.
(för att skydda plastfolien)
ie teipas ihop

VA

13 gips bredd min 600
monteras till undersida_råspont,-

Takstol/avskiljande gavel R60
klädd med 2x13 gipsskiva
,
var sida

Lodrät brandcellsgräns (vid lgh, skilj, vägg)’
vid lodrät brandcellsgräns ska luftspalten
ha ett lodrätt brandstopp
= luftspalt tätas med spikläkt..

95s1
akustisk fogmassa
plastfolieremsa monteras
innan gavlar

oso monteras pa plasttolie
‘före montage av lgh skilj, väggar.
(för att skydda plastfolien)
tejpas ihop
-

c
Syll förankras till platta s 600
med essve btg skruvø7,5x92 (el

(0

Mellanrum isoleras
Blockinfästning med 6x100 träskruv s 600,
Syllplast s 500 lika yttervägg]
1 st/halva,,,,

,‘uJ
Hörn Detalj

BETECKNINGAR
102.
104.
141.
145.

ANVISNINGAR

45x70 Regel
45x120 Regel
25x38 Läkt
28x70 Läkt

Innertak maste vara monterat
före lösullsisolering vid plant tak.
för att lösullen ej skall packa sig.

146 28x70 Glespanel
28x 145
202 45 Trekants’ist

Venitlationskanaler måste täckas
med minst 200 mm lösull.

204 Takfotski! (ca. 43x186)
207 23 Raspont
241. 21x45 [akt

Alla genomföringar av ventilationskanaler.
avloppsluftning. centraldammsugare mm.
måste ha tätningskragar 1
anslutningen till plastfolien.

149

916

248
252
270.
382
476
477.
481.
540.

21x145 Norgepanel
21x145 Finsägad takfotvindsk
21x145+21x120 Vindskiva
13 Slätgips
Fotpiöl
Vindskivelist;Täckplät
Stormlislränna
Lösull

559
567
570
576
601
611

Kombinationsväv. tät + fallskydd
Underlagstäckning. se planrit
lnseklsnät
Takfotsskiva [=1270
Nockventil
Vinkel 90m

911
914

Nockpanna
Venlilerad takfotsläkt

916

NockValmalning

Nockvenlil
1 st / takslolstack

6

Sätt inte på värmen i huset förrän
kondensisoleringen har kommit på plats.

,._z

fabrikanlens anvisningar
911

/

Ströläkt
5 00

/

/
141

141
567
207
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141

[uftläkl
Ist/tack
mitten
-
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77

Springa
ca 2 mm

Nock (Carisma’
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576,Z
\

g4

914
204

476

540

500 mm [ösull 30 kgm
Lamda = 0.04 1 VJ’mK

Plastfolie(väv) / Glespanel / Gips
248

PlasttolieLäv) mont parallellt med glespanel.
skac.iarna läggs omiott med 600 mm

611

Alla skarvar av plastfolien i tak / vägg läggs
omlaft och lejpas med ängsparrtejp (grdn 1

Ok. block
Vinduk kläms
under lakfotsskiva

*

382

88/>

146

*

Vid trägles 28x70 s avstånd max 300 mm
Spikas med 2 st. 100x34 / ansl pkt
Vid platgles se ritning för i-vagg Vertikalsektion.
Gips innertak monteras tvärs glespanelen.

.

