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Presenterade användningsmetoder är exempel och är tänkta att användas i vägledande syfte. De passar inte
alltid för användning på alla byggplatser. Följ i avvikande situationer byggnadsingenjörens anvisningar,
eller kontakta vår tekniska serviceavdelning (kontaktinformation finns på denna broschyrs sista sida).
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Montageriktningar och infästning av panelerna
Panelerna kan installeras horisontellt, vertikalt eller diagonalt. Texten som är tryckt på panelernas spontskarvar
indikerar installationsriktningen för aktuell yta.
Panelerna kan fästas med skruvar eller fästplattor. Det vanliga sättet att fästa en panel är att skruva igenom panelen
direkt i byggnadens stomme.

Panelernas vikt (kg/m2)
Tjocklek (mm)

•

Panel

100

125

150

175

200

230

SPA E LIFE

-

-

19,5

-

22,2

24,2

SPA E & I

21,4

24,5

27,4

29,8

32,5

36,2

SPA F

22,3

25,1

28,2

30,7

33,5

37,4

SPA S

22,3

25,7

28,9

31,6

34,5

38,5

Förbered installationen
Godsmottagning
Kontrollera alltid att leveransen överensstämmer med beställningen och att alla objekt som specificerats på följesedeln
finns med. Felaktiga leveranser eller eventuella transportskador måste redovisas på fraktsedeln och återförsäljaren
måste informeras omedelbart. Fraktsedeln undertecknas av föraren och personen som tar emot varorna. Ruukki
Construction Oy ansvarar inte för eventuella kostnader som uppstår vid byte av produkter som har installerats på ett
sätt som strider mot installationsanvisningarna.
Lossning
Leveranser lossas med en kran och engångsremmarna för truck som har fästs i fabrik, genom att panelerna lyfts rakt uppåt
till önskad nivå. Panelerna kan också lossas med gaffeltruck, men detta måste ske med försiktighet. Förpackningarna
lyfts en och en i mitten innanför tvärstöden. Olämpliga lyft av förpackningen kan leda till skador på panelen längst ner i
paketet. Stålvajrar eller kedjor får inte användas när förpackningarna lyfts. Remmarna som används vid lyft måste vara
tillräckligt långa och breda. Remmar som är för korta kan skada den övre panelens spont under lyft.
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Förvaring av panel på byggplatsen
Panelförpackningarna måste förvaras i lutning så att regnvatten kan rinna av eller avdunsta. Panelförpackningarna får
inte staplas vid förvaring. När de förvaras utomhus måste panelförpackningarna skyddas från regn, sol och smuts med
en presenning eller liknande. Om de ska förvaras under en längre period måste förpackningarna förvaras inomhus
och skyddsfilmen måste avlägsnas. Ett öppnat panelpaket måste skyddas på lämpligt vis vid arbetsdagens slut. Om
panelförpackningarna förvaras i exceptionellt fuktiga förhållanden (till exempel i tropiskt klimat) ska ventilationshål
öppnas på förpackningarnas sidor och tillräcklig ventilation säkerställas. På så vis möjliggörs avdunstning av fukt som
annars kan bilda kondens inuti förpackningarna.
Hantering och bearbetning av paneler
Panelerna måste hanteras rätt för att förhindra skador och skyddas mot fukt eller åverkan. Kapning eller annan
maskinbearbetning av panelerna måste utföras med lämpliga verktyg för att garantera ett säkert arbete och felfritt
resultat. Panelytorna måste skyddas från spån från bearbetningen. Varmkapning (till exempel med en vinkelslip)
är strängeligen förbjudet eftersom detta skadar panelens ytbeläggning. Eventuella fläckar avlägsnas genom tvätt
med vanligt vatten eller en mild rengöringslösning. Om panels yta har visuella märken kan de repareras med
bättringsmålning, eller så kan hela panelen bytas ut. Panelen måste alltid bytas ut om det finns hål i metallytan eller
om konstruktions integritet eller hållfasthet har påverkats.
Om paketet innehåller paneler i flera olika längder måste eventuella kapspån från kortare paneler avlägsnas från
panelernas ytor innan lyft eller hantering av dem påbörjas. På så vis säkerställs att panelerna inte repas av misstag
under hanteringen.
Lyft av paneler
När enskilda paneler lyfts och hanteras måste ett panellyftverktyg från Ruukki användas. OBS: Det blå lyftverktyget
är avsett för horisontellt installerade paneler och det röda verktyget för vertikalt och diagonalt installerade och
skurna paneler. På vissa marknader hyr Ruukki ut vakuumlyftverktyg. Läs säkerhets- och bruksanvisningarna som
levereras med verktyget noggrant innan verktyget används. OBSERVERA: Skyddsfilmen på den övre (yttre) sidan på
sandwichpanel SPA måste avlägsnas innan panelen lyfts. Skyddsfilmen på den nedre (inre) sidan på panelen kan
avlägsnas efter installationen av panelen, men skyddsfilmerna blir svårare att ta av om de sitter kvar på panelen
under en längre period. Det är praktiskt att avlägsna skyddsfilmen på den nedre (inre) sidan innan panelen lyfts för
sådana delar som kommer att placeras mot stödkonstruktioner.
Maximal panellängd som lyftverktyget tillåter
Installation av horisontella paneler

Installation av vertikala, diagonala och kapade paneler

Panel

Lyftverktyg och säkerhetsrem/ /
Maximal längd på panelen

Panel

Lyftverktyg och säkerhetsrem/ /
Maximal längd på panelen

SPA100

1 st / 6.5 m

2 st / 13.0 m

SPA100

1 st / 6.0 m

SPA125

1 st / 5.6 m

2 st / 11.2 m

SPA125

1 st / 6.0 m

SPA150

1 st / 5.0 m

2 st / 10.0 m

SPA150

1 st / 5.6 m

2 st / 6.0 m

SPA175

1 st / 4.6 m

2 st / 9.2 m

SPA175

1 st / 5.0 m

2 st / 6.0 m

SPA200

1 st / 4.2 m

2 st / 8.4 m

SPA200

1 st / 4.6 m

2 st / 6.0 m

SPA230

1 st / 3.7 m

2 st / 7.4 m

SPA230

1 st / 4.0 m

2 st / 6.0 m

Installation av energipaneler
Installationen av och informationen om Ruukkis energipanelsystem skiljer sig en aning från dessa anvisningar.
Installation av en energipanel får bara göras av ett behörigt installationsföretag som blivit certifierat av Ruukki.

•

Arbetssäkerhet
Bär alltid arbetshandskar och skyddskläder när panelerna hanteras. Var försiktig med vassa kanter och hörn. Gå
inte under hängande last när panelerna flyttas. Se till att lyftstroppar är tillräckligt starka och sitter ordentligt
fast. Hantera inte panelerna vid kraftig blåst. Lyftstroppar som medföljer panelpaketet är för engångsbruk. Följ
alltid gällande arbetsmiljöbestämmelser och ta reda på om monteringsplatsen omfattas av några särskilda krav
gällande arbetsmiljö innan installationsarbetet påbörjas. Vi rekommenderar användning av skyddsglasögon och
andningsutrustning vid tillkapning av paneler. Vi rekommenderar användning av ett extra handtag på borrmaskinen
(vid borrning och skruvdragning) för bättre grepp.
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Återvinning av avfall
Förpackningsavfall kan återvinnas på följande vis:
• Plastförpackningar kan återvinnas eller omvandlas till energi via avfallsförbränning.
• Wellpapp kan återvinnas i pappers- eller wellpappsproduktion.
• Panelernas skyddsfilmer, plastband, EPS-block, träpallar och lyftremmar kan kasseras som brännbart avfall.
Mer information om återvinning och källsortering finns hos lokala myndigheter för avfallshantering.
Panelavfall kan delas upp i stålplåt och isoleringsmaterial för att förenkla återvinningsprocessen. Stålplåten kan
återvinnas. Mineralull kan exempelvis användas i lösullsproduktion.

•

Yttervägg – horisontell installation (1/4)
Installationen måste utföras i enlighet med
konstruktionsritningarna. Påbörja installationen
nedifrån och fortsätt uppåt med panelens spont riktad
uppåt.
Kom alltid ihåg arbetsmiljön och att bära
säkerhetsutrustning under installationen!
Om du inte slutför installationen ska du se till att
eventuella exponerade mineralullsytor skyddas
mot väder på lämpligt vis. Ruukki Rain Protect, den
fabriksapplicerade skyddsfilmen på panelernas övre
skarv säkerställer att panelens exponerade övre yta
automatiskt skyddas mot regn. Elementens kapade
kanter (till exempel fönsteröppningar) ska tätas
omsorgsfullt. Det enklaste sättet att göra detta på är att
beställa Ruukki Rain Protect. Skyddsfilmens bakre yta
är belagd med lim som säkerställer bra vidhäftning till
panelytan.
Kontrollera installationsytornas rakhet. Installera
sockeltätningen och tätningsbandet (4x10 mm) mellan
pelare och paneler. Tätningsbandet installeras på
pelarytan innanför linjen med fästdon i enlighet
med konstruktionsritningar. På så vis kan hålen för
fästdonen göras ångtäta utan extraarbete.

1.

2.

3.

4.

1. Sockeltätning
2. Tätningsband
Installera startprofilen på sockeln. Avlägsna
skyddsfilmen från startprofilens yttre yta innan
installation. OBS! Avlägsna inte filmen som täcker
termoperforeringen på startprofilens inre yta. Installera
startprofilen så att dräneringshålen hamnar på
konstruktionens utsida! Se till att startprofilen är rak,
och rikta vid behov upp den. Lämna en springa på cirka
7–9 mm mellan startprofilen och stommen. Spåret på
panelens insida måste passa i detta utrymme. Fäst
startprofilen på sockeln.
3. Startprofilen
4. Fästdon (fästning med ett mellanrum på 600 mm)

Eliminera köldbrygga.
Lämna en springa
på 7–9 mm mellan
startprofilen och
stommen.
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5.

Yttervägg – horisontell installation (2/4)
Isolera inuti startprofilen. Placera sockelbeslaget
i startprofilen på det sätt som visas på
konstruktionsritningen. Fäst vid behov.
Ordningen i vilken beslagen installeras beror på
beslagstypen. Överlappa och applicera fogtätning i
sockelbeslagslängderna över ungefär 100 mm. Gör en
vertikal skarv i sockelbeslaget i ytter- och innerhörn.
Se kap- och bockningsanvisningar för den vertikala
skarven efter denna del.

6.

7.

5. Isolering
6. Sockelbeslagsöverlappning (100 mm) (+ fogtätning)
7. Vertikal skarv i inner- och ytterhörn
Fäst panellyftverktyget/-verktygen i den översta
panelen i förpackningen. Följ säkerhets- och
bruksanvisningarna som levereras med verktyget.
Använd en säkerhetsrem runt panelen som ska lyftas
och använd vid behov bommen under lyftarbetet.
Ställ upp panelen i upprätt position och se till att inte
repa ytan på panelen under i förpackningen.
Avlägsna säkerhetsremmen innan panelen
positioneras. Installera panelen på startprofilen och
dra åt den i rampelarna på det sätt som visas på
konstruktionsritningen. Se till att avståndet mellan
fästdon från kanten upprätthålls. Fästdonen måste
placeras minst 30 mm från paneländen. Dra inte åt
fästdonen för mycket eftersom detta kan orsaka bucklor
i panelytan under fästdonet. Det skulle också påverka
infästningens bärande förmåga. För hård åtdragning
kan undvikas med hjälp av en djupbegränsare och ett
momentverktyg.

•

Yttervägg – horisontell installation (3/4)
Se under installationen till att spårskarvstätningen
som installerats i fabrik sitter på plats. Applicera sedan
fogtätning i den yttre spårskarven på panelens båda
ändar som täcker det vertikala beslagets bredd och den
inre spårskarven vid pelartätningen. På så vis säkerställs
konstruktions täthet.
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Minsta infästningsavstånd från kanten är 30
mm. Panelernas fästyta mot balken, alltså
bredden på panelstödsytan, måste vara minst 50
mm. Observera också detta för L- och T-stål vid
takfoten.

Kontrollera efter installation av den första panelen att
panelen är i nivå. Installera de andra panelerna med
installationsordning nerifrån och upp, ett spann åt
gången.

Avlägsna inte Ruukki Rain Protect från den övre
skarven på panelen förrän precis innan nästföljande
panel monteras i skarven. Skyddsfilmen på den övre
raden av paneler som är installerad vid takfoten kan
lämnas på plats för den slutgiltiga konstruktionen.
Ruukki® Rain Protect skyddar panelens isoleringslager
mot vatten under installationen.

När du är klar med ett fack ska du isolera med ull vid
paneländarna innan nästa fack installeras. På så vis
blir det enkelt att försegla ullen i skarvarna med nästa
facks paneler, eller i ett hörn, med angränsande panel.
Isolera med ull i alla hörn och vertikala skarvar mellan
panelerna.

8.

8. Isolering
Kapa plåten från panelen som ska installeras i hörnet
så att den kapade delen motsvarar tjockleken på den
angränsande panelen. På så vis undviks köldbryggor i
hörnkonstruktionen.

Blockera köldbryggan.
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Yttervägg – horisontell installation (4/4)
Skydda omedelbart pelarnas vertikala fogar mot vädret
med Ruukki Rain Protect. Vik tätningstejpens övre
kant vid takfoten längst upp på panelfogen för att
hindra regnvatten från att komma in i den vertikala
fogen mellan panelerna. Se till att spåret i panelens
horisontella fog (bakom det vertikala beslaget) är fyllt
med fogtätning för att en vädertät koppling till den
vertikala tätningstejpen ska uppnås. Bredare tejp finns
tillgänglig för ytterhörnen. Se till att panelens plåtyta
är torr och ren innan tejpen appliceras, och pressa
noggrant över hela tejpen när den appliceras. Använd
vid behov en roller eller en murslev för att applicera
tejpen så att den sitter fast ordentligt. Applicera
tätningsband på det vertikala beslaget innan beslaget
installeras. OBS! I mer krävande klimat (till exempel i
kustområden) och vid krävande tillämpningar ska EPDMbaserad tätning användas. Beslagen monteras med 300
mm mellanrum om inget annat indikeras på ritningarna.
Om en fästplatta används, kom ihåg att låsa fast
fästplattan i panelens plåtyta och alltid fästa paneler
över öppningar med genomgående fästdon.
9. Tätningsband (diffusionsöppet)
10. Vertikalt beslag
11. Fogtätning
12. Tätningstejp
Om brandskyddskravet överskrider EI60 måste
panelinfästningarna brandskyddas i enlighet med
diagrammet på sidan 29.
Avsluta installationen
Avlägsna skyddsfilmerna direkt efter installationen
eller senast när väggen är klar. Skyddsfilmerna
skyddar panelernas yta mot repor och smuts under
installationen. Skyddsfilmerna blir svårare att ta av
om de sitter kvar på panelen under en längre period.
Rengör vid behov panelkonstruktionen från smuts och
damm.
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9.

10.

11.

12.

Beslagsdetaljer
Nedan finns anvisningar och tips för bra
beslagsdetaljer. Fäst beslag med ett maximalt
mellanrum på 300 mm. Kapa en överlappande bit
från det nedre beslaget. Applicera fogtätning på det
nedre beslaget och överlappa beslaget med minst 100
mm.

Markera kap- och viklinjer på sockelbeslag för
vertikal skarv. Kapa längs de röda linjerna och vik
upp längs de svarta linjerna. Bocka beslaget till en
vinkel på 90°. Skapa en vertikal skarv genom att
vika den längre sidan så den överlappar den kortare
sidan. Nedan finns en serie bilder som presenterar
kap- och vikprocessen.

Kapa längs de röda linjerna och vik
längs de svarta linjerna.

Vik sidorna uppåt och bocka beslaget
till en vinkel på 90°.

Skapa en vertikal skarv genom att
vika den längre sidan över den
kortare.
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Yttervägg – vertikal installation (1/4)
Installationen måste utföras i enlighet med
konstruktionsritningarna. Påbörja installationen så att
panelens spont pekar i installationsriktningen.
Kom alltid ihåg arbetsmiljön och att bära
säkerhetsutrustning under installationen!
Om installationen inte slutförs måste panelernas
exponerade isoleringsytor, både de som redan har
installerats och de som är kvar i förpackningen, skyddas
mot vädret på lämpligt vis, exempelvis med plastskydd
som kan beställas från Ruukki.
Kontrollera installationsytornas rakhet. Installera
sockeltätningen och tätningsbandet mellan ramen och
paneler. Tätningsbandet installeras på pelarytan och
sockellättbalken innanför linjen med fästdon i enlighet
med konstruktionsritningar. På så vis kan hålen för
fästdonen göras ångtäta utan extraarbete.

1.

2.

3.

Fäst sockellättbalken på sockeln.
1. Sockeltätning
2. Tätningsband
3. Sockellättbalk (fästning med ett mellanrum
på 800mm)
Sockellättbalken måste isoleras för att säkerställa
ytterväggens täthet och värmeisolering.
4. Isolering

4.

En springa på 0–1 mm mellan
lättbalken och ramen
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2.

•

Yttervägg – vertikal installation (2/4)
Kontrollera att båda panelspåren har skarvtätning.
Fäst panellyftverktyget/-verktygen i den översta
panelen i förpackningen. Använd en säkerhetsrem
runt panelen som ska lyftas och använd vid behov
bommen under lyftarbetet. Ställ upp panelen i
upprätt position och se till att inte repa ytan på
panelen under i förpackningen.
Påbörja installationen av den första panelen så att
sponten pekar i installationsriktningen. Lyft panelen
på plats med lyftverktyget. Läs alltid noggrant
säkerhets- och bruksanvisningarna som levereras
med lyftverktyget innan installationen påbörjas.

Avlägsna säkerhetsremmen innan
panelens nedre del positioneras.

Fäst panelen från den nedre och övre
delen i kontruktionen. Använd en
djupbegränsare på skruvdragaren
för att förhindra för hård åtdragning
vilket kan skada panelens yta.

Fäst panelens ände
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Yttervägg – vertikal installation (3/4)
Kontrollera att den installerade panelen är vertikal.
Panelens rakhet måste vara minst ±2 mm. Kontrollera
rakhet och nivå på väggen som installeras på olika
nivåer efter varannan panel som installeras. Med
välplacerade paneler säkerställs att skarvarna är
ordentligt sammanfogade och att väggen är ångtät.
Isolera i startprofilen för nästa panel. Lyft upp
nästa panel i upprätt läge på isoleringen. Avlägsna
säkerhetsremmar innan panelens nedre del
positioneras.
Applicera fogtätning på den yttre skarven mellan
panelerna som ska installeras. Alla yttre skarvar måste
tätas på hela väggens yta vid vertikal och diagonal
installation. Applicera också fogtätning på båda ändar
av den inre skarven (cirka 60 mm) så att tätningen når
pelartätningen. På så vis säkerställs att konstruktionen
är ordentligt tätad.
Tryck panelen som ska installeras ordentligt mot
föregående panel innan den fästs för att säkerställa
konstruktionens täthet. Använd manuella sugkoppar
eller en bred klämrem.
Se till att panelens skarvar inte skadas om en
klämma används. Fäst panelen i de nedre och övre
stödkonstruktionerna. Fortsätt installationen på det
sätt som beskrivs ovan, en vägg i taget.
Se till att de inre och yttre skarvtätningarna
som installerats i panelens spårskarvar i fabrik
sitter på plats under installationen. Kontrollera
konstruktionsritningarna med avseende på eventuella
specifika åtdragningskrav.
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Yttervägg – vertikal installation (4/4)
Isolera och sätt tätning och beslag på plats på den
färdiga väggytan. Installera ett sockelbeslag på
panelens nedre kant och täta beslagets övre del med
fogtätning. Se till att fogtätning också appliceras
på panelernas vertikala skarvar. Brandskydda
panelfästdonen i avdelande väggar.
Installera också beslagen som täcker panelens övre
kant och ramkonstruktionen och applicera tätning
(fäst med ett mellanrum på 300 mm).
Om brandskyddskravet överskrider EI60 måste
panelinfästningarna brandskyddas i enlighet med
diagrammet på sidan 29.
Avsluta installationen
Avlägsna skyddsfilmen på inre ytor direkt efter
installationen eller senast när väggen är klar.
Skyddsfilmerna skyddar panelernas yta mot repor
och smuts under installationen. Skyddsfilmerna
blir svårare att ta av om de sitter kvar på panelen
under en längre period. Rengör vid behov
panelkonstruktionen från smuts och damm.

Applicera tätning på det nedre beslagets övre
kant och på de vertikala skarvarna.
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Skiljevägg – horisontell installation (1/3)
Installationen måste utföras i enlighet med
konstruktionsritningarna. Påbörja installationen
nedifrån och fortsätt uppåt med den nedre panelens
spont riktad uppåt. Slutför ett fack i taget. Vara noga
med att täta skiljeväggens skarvar för att säkerställa
brandskyddet.
Kom alltid ihåg arbetsmiljön och att bära
säkerhetsutrustning under installationen!
Om installationen inte slutförs måste panelernas
exponerade isoleringsytor, både de som redan har
installerats och de som är kvar i förpackningen, skyddas
mot vädret på lämpligt vis, exempelvis med plastskydd
som kan beställas från Ruukki.

1.

Kontrollera installationsytornas rakhet. Installera
sockellättbalken på sockeln eller golvet. Installera
tätningsbandet (4x10 mm) mellan pelare och paneler
(i förekommande fall). Tätningsbandet installeras
på pelarytan innanför linjen med panelens fästdon
i enlighet med konstruktionsritningar. På så vis kan
hålen för fästdonen göras ångtäta utan extraarbete.
1. Sockeltätning
2. Tätningsband
Installera startprofilen på tätningen i enlighet med
konstruktionsritningen. Se till att startprofilen är rak.
Lämna en springa på cirka 7–9 mm mellan startprofilen
och ramen. Spåret på panelens insida måste passa i
detta utrymme. Fäst lättbalken på skiljeväggens bas
eller på golvet och isolera inuti vid behov.

3.

4.

3. Startprofilen
4. Isolering

En springa på 7–9 mm
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2.

•

Skiljevägg – horisontell installation (2/3)
Fäst panellyftverktyget/-verktygen i den översta
panelen i förpackningen. Följ säkerhets- och
bruksanvisningarna som levereras med verktyget.
När till exempel det översta elementet ska lyftas mot
ett tak eller en golvansluten form rekommenderas
användning av ett vakuumlyftverktyg och manuella
sugkoppar. Var försiktig med elementets vassa
kanter.
Ställ upp panelen i upprätt position och se till att inte
repa ytan på panelen under i förpackningen.
Applicera fogtätning på panelskarvarna på avståndet
60 mm på pelaren och beslagstätningarna i väggarna
där ångtäthet krävs.
Installera den nedre väggen på startprofilen
och dra åt den i ramen på det sätt som visas på
konstruktionsritningen. Se till att avståndet mellan
fästdon från kanten upprätthålls. Fästdonen måste
placeras minst 30 mm från paneländen. Dra inte åt
fästdonen för mycket eftersom detta kan orsaka
bucklor i panelytan under fästdonet. Det skulle
också påverka infästningens bärande förmåga.
För hård åtdragning kan undvikas med hjälp av en
djupbegränsare och ett momentverktyg.

Minsta infästningsavstånd från kanten är 30
mm. Panelernas fästyta mot balken, alltså
bredden på panelstödsytan, måste vara minst
50 mm.

Se under installationen till att skarvtätningarna
som installerats spåren i fabrik sitter på plats.
Kontrollera efter installation av den första panelen
att panelen är i nivå. Installera de andra panelerna
i installationsordningen nerifrån och upp, ett spann
åt gången.
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•

Skiljevägg – horisontell installation (3/3)
När du är klar med ett fack ska du isolera vid
paneländarna innan nästa fack installeras. På så vis kan
isoleringen tätas enkelt med nästa facks paneler. Isolera
alla hörn och vertikala skarvar mellan panelerna.
5.

5. Isolering
Installera tätningsband för beslag. Installera
beslagen på panelernas vertikala skarvar. Installera
tätningar och brandskydd (vid behov) på skarven
mellan panelväggen och innertaket. Installera alla
skyddsbeslag och tätningar på panelerna i enlighet med
konstruktionsritningarna.
Om brandskyddskravet överskrider EI60 måste
panelinfästningarna brandskyddas i enlighet med
diagrammet på sidan 29.
6. Tätningsband
7. Vertikalt skarvbeslag (fästs med mellanrum
på 300 mm)

•

Avsluta installationen
Avlägsna skyddsfilmerna direkt efter installation
eller senast när väggen är klar. Skyddsfilmerna
skyddar panelernas yta mot repor och smuts under
installationen. Skyddsfilmerna blir svårare att ta av
om de sitter kvar på panelen under en längre period.
Rengör vid behov panelkonstruktionen från smuts och
damm.
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6.

7.

•

Skiljevägg – vertikal installation (1/4)
Installationen måste utföras i enlighet med
konstruktionsritningarna. Påbörja installationen så
att panelens spont pekar i installationsriktningen.
Vara noga med att täta skiljeväggen för att
säkerställa brandskyddet.
Kom alltid ihåg arbetsmiljön och att bära
säkerhetsutrustning under installationen!
Om installationen inte slutförs måste panelernas
exponerade isoleringsytor, både de som redan har
installerats och de som är kvar i förpackningen,
skyddas mot vädret på lämpligt vis, exempelvis med
plastskydd som kan beställas från Ruukki.
Kontrollera installationsytornas rakhet. Installera
sockellättbalken på golvet eller sockeln. Installera
tätningsbandet mellan pelare och paneler (i
förekommande fall).
1. Sockeltätning
2. Tätningsband

2.
1.

Mät och markera platserna för de nedre och
övre stödlättbalkarna. Den övre stödlättbalken
är L-formad och den nedre startprofilen är Leller U-formad. Fäst stödlättbalkarna. Installera
tätningsbanden på stödlättbalkarna.

Fästdon och tätband mot panelupplag

Fästdon och tätband mot startprofilens
fläns
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•

Skiljevägg – vertikal installation (2/4)
Isolera med mineralull i den nedre stödlättbalken för
att säkerställa väggens täthet och värmeisolering. Kapa
isoleringen utifrån panelens bredd.

3.

3. Isolering
Påbörja installationen av den första panelen så att
sponten pekar i installationsriktningen. Lyft panelen
på plats med lyftverktyget. Läs alltid säkerhets- och
bruksanvisningarna som levereras med lyftverktyget
innan installationen påbörjas.
Applicera 60 mm fogtätning i panelfogen lokalt vid
upplag och anslutande beslag där det är höga krav på
täthet.
Fäst panelen genom att installera stödlättbalkar mellan
panelen och taket och mellan väggen och golvet.
Vanligtvis installeras inga fästdon på själva panelen
mellan tak- och vägganslutningen för att innertaket
ska kunna sätta sig. Alternativt kan en fästmetod
som tillåter sättning (ovala perforerade hörnbeslag)
användas. Panelens rakhet måste vara minst ±2 mm.

Fäst panelen genom att installera stödlättbalken
på taket. Kontrollera frispelet för sättning av
innertaket och ha detta med i beräkningen vid
fästning.

Fäst panelen genom att installera den nedre
stödlättbalken på golvet och i panelen.
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•

Skiljevägg – vertikal installation (3/4)
Kontrollera alltid rakhet och nivå på väggen som
installeras på olika nivåer när några paneler har
installerats. Panelens rakhet måste vara minst ±2
mm. Med välriktade paneler säkerställs att skarvarna
är ordentligt sammanfogade och att väggen är
ångtät.
Isolera i det nedre stödbeslaget för nästa panel.
Kontrollera värmeisoleringen vid panelens nedre del.
4. Isolering

4.

Lyft upp nästa panel i upprätt läge på isoleringen.
Tryck panelen som ska installeras ordentligt mot
föregående panel innan den fästs för att säkerställa
konstruktionens täthet. Använd ett lyftverktyg med
sugkoppar eller en bred klämsling. Se till att panelens
spont inte skadas om en klämma används.
Se till att de inre och yttre skarvtätningarna
som installerats i panelens skarvar i fabrik
sitter på plats under installationen. Kontrollera
konstruktionsritningarna med avseende på eventuella
specifika åtdragningskrav och vidta lämpliga åtgärder.
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•

Skiljevägg – vertikal installation (4/4)
Isolera och sätt tätning och beslag på plats på den
färdiga väggytan. Installera tätningar och brandskydd
(vid behov) på skarven mellan panelväggen och
innertaket. Installera alla skyddsbeslag och tätningar på
panelerna i enlighet med konstruktionsritningarna.
Brandskydda panelfästdonen i avdelande väggar.
Om brandskyddskravet överskrider EI60 måste
panelinfästningarna brandskyddas i enlighet med
diagrammet på sidan 29.
Avsluta installationen
Avlägsna skyddsfilmen på inre ytor direkt efter
installationen eller senast när väggen är klar.
Skyddsfilmerna skyddar panelernas yta mot repor och
smuts under installationen. Skyddsfilmerna blir svårare
att ta av om de sitter kvar på panelen under en längre
period. Rengör vid behov panelkonstruktionen från
smuts och damm.

•

Installation av hängande innertak (1/5)
Installera panelerna såsom visas på
installationsanvisningen med början med ändväggens
första spann och sedan ett spann i taget. Kontrollera
att skarvstätningen som installerats i fabrik sitter på
plats. Applicera vid behov fogtätning på panelskarvarna
till exempel på avståndet 60 mm på kopplingarna (se
installationsanvisningen och konstruktionsritningarna).
Kom alltid ihåg arbetsmiljön och att bära
säkerhetsutrustning under installationen!
Om installationen inte slutförs måste panelernas
exponerade isoleringsytor, både de som redan har
installerats och de som är kvar i förpackningen, skyddas
mot vädret på lämpligt vis, exempelvis med plastskydd
som kan beställas från Ruukki.
Kontrollera installationsytornas rakhet. Fäst de gängade
pinnbultarna på takstolens undre ram (fäst med ett
mellanrum på 600 mm) för installation av panelerna.
Gängade pinnbult monteras på fabrik. Panelerna kan
också installeras med genomgående fästdon.

Installation av de gängade pinnbultarna på den nedre
bommen, fäst med ett mellanrum på 600 mm

20 SE Sandwich-panel SPA. Installations- och underhållsanvisningar

•

Installation av hängande innertak (2/5)
Gör de urtag som behövs i den första panelen,
till exempel för pelare. Installera panelen. Lämna
en springa på ungefär 20 mm mellan panelen och
sidoväggen. Springan tätas senare med skum eller
mineralull (se till att ullen inte kan röra på sig).
När panelerna ska lyftas är ett vakuumlyftverktyg den
smidigaste lösningen. Avlägsna panelens skyddsfilm
innan lyftet påbörjas. Kom ihåg arbetssäkerheten och
läs anvisningarna för lyftverktyget innan installationen
påbörjas.
Installera panelerna med en fästbom/-skena med
en hattprofil och längd under 1200 mm. Använd de
gängade pinnbultarna som installeras på den nedre
bommen för fästning. Fördra hattprofilens fästdon.

Installation av hattprofil

Ge hattprofilen stöd med installationsdynor som har
samma tjocklek som panelen och dra åt med fästdon.
Fäst en av hattprofilflänsarna i panelytan med en skruv.
På så vis blir det enklare att ta bort installationsdynorna
när panelerna i nästa spann installeras.

Fäst hattprofilens fläns i panelytan med en
skruv
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•

Installation av hängande innertak (3/5)
Fäst en panelände med hjälp av skruvar genom panelen
eller som ett gängat muffäste i ramen.

Fästning av paneländen i ramen

Fortsätt installationen på det sätt som beskrivs ovan, en
panel i taget tills spannet är klart. Skarva panelerna tätt
mot varandra. Använd manuella sugkoppar eller en bred
klämrem, och kontrollera rakhet och nivå regelbundet
mellan panelerna. Notera installationsmån när den sista
panelen installeras.
Om så krävs i enlighet med brandsäkerhetsförordningar
ska panelernas övre ytor sammanfogas med en
metallplåt eller genom att sponten fästs med skruvar i
enlighet med konstruktionsritningen.

Innan installationen av nästa spann påbörjas ska
installationsdynorna från en panel i taget avlägsnas och
panelernas ändskarvar isoleras.
1. Isolering

1.
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•

Installation av hängande innertak (4/5)
Lyft spannets första panel på plats genom att ge stöd åt
den bakre änden på hattprofilen för föregående spann.
Panelens främre del installeras på den nedre bommen
med hattprofilen och installationsdynorna.

Fäst panelens främre ände

Fäst panelens bakre ände

Slutför installationen av innertaket på det sätt som
beskrivs ovan, ett fack i taget.
Om brandskyddskravet överskrider EI60 måste
panelinfästningarna skyddas i enlighet med diagrammet
på sidan 29.

Slutför installationen av innertaket, ett fack
i taget.
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•

Installation av hängande innertak (5/5)
Täta skarvarna mellan yttervägg och innertak.
Ångspärren tejpas mot vägg på så sätt att
temperaturrörelser kan tas upp. Täck genomföringarna
av pelarna med vidhäftande tejp så att de blir täta.
Installera täckbeslagen mellan innertak och vägg
(infästning med ett mellanrum på 300 mm). Beslagen
måste ha två delar (två separata beslag) så att termiska
rörelser möjliggörs. Använd tätningsband (4x10 mm)
eller fogtätning i innertakspanelernas skarvbeslag.
Avsluta installationen
Avlägsna skyddsfilmen på innertakspanelernas
nedåtriktade ytor direkt efter installationen eller
senast när konstruktionen är klar. Skyddsfilmerna
skyddar panelernas yta mot repor och smuts under
installationen. Skyddsfilmerna blir svårare att ta av
om de sitter kvar på panelen under en längre period.
Rengör vid behov panelkonstruktionen från smuts och
damm.
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•

Gå på panelerna
Om sandwichpanel SPA används till exempel som
ett avdelande innertak, som lastbärande element
eller som del av en annan lastbärande konstruktion
måste noggrann omsorg iakttas så att ingen går
på panelerna eller varor lagras på dem, om de inte
skyddas på lämpligt vis. Det är förbjudet att gå på
oskyddade panelytor eftersom det alltid påverkar
konstruktionsegenskaperna.
Följande procedur kan exempelvis tillämpas för att
skydda panelerna under installation:
Flexibla fiberskivor med en minimibredd på 600 mm
placeras i området där personal måste kunna röra sig
(max 100 kg = en person). Uppe på fiberskivan placeras
en styv plywoodskiva som är minst 10 mm tjock och
betydligt smalare och kortare än fiberskivan. Det är
endast tillåtet att gå på plywoodskivan.
Skydda innertaket med två överlappande träskivor
under installation.
Om det regelbundet eller kontinuerligt krävs att
personal ska kunna gå över panelkonstruktionen ska
lämpliga plattformar tillverkas som har stöd i ramen och
inte belastar panelkonstruktionen.
Byggnadsingenjören måste beakta eventuella
suspensionslaster eller andra laster vid
dimensioneringen.
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•

Kapa panelerna
Det rekommenderas att eventuella större hål i panelerna
inte tas ut förrän efter panelen fästs i ramen. Mindre
kapningar kan genomföras före installation. Lämpliga
verktyg och skyddsanordningar måste användas vid
kapning.
Paneler kan kapas på plats med olika typer av
panelkapningsverktyg. En cirkelsåg med en
hårdmetallklinga med negativ vinkel kan också
användas vid kapning. Varmkapning och användning av
vinkelslip på paneler är strängeligen förbjudet eftersom
den varma klingan och gnistor skadar panelens yta.

Kuva, jossa sallitut ja kielletyt
työvälineet paneelin leikkaamiseen.

Kapning genomförs genom att skärpunkten på panelens
plåtytor på båda sidor markeras. Metallytorna kapas
längs de markerade linjerna. Isoleringen mellan
plåtytorna kapas med exempelvis en isoleringskniv.
Eventuellt panelspill ska transporteras till en
återvinningsanläggning. Eventuellt spill från beslag
och andra stålkomponenter ska återvinnas som metall.
Observera säkerhetsanvisningarna på sidan 4.

Genom att borra hål i hörnen uppnås ett
renare och vassare snitt.

Kapa metallytorna på båda sidor innan
isoleringen kapas.

Stora öppningar eller springor som har tagits ut i
panelen innan lyft eller transport av panelen måste
förstärkas så att panelen inte skadas.
Stora öppningar (över 1200 mm x 1200 mm) och
alla öppningar som görs i en brandcellsvägg måste
dimensioneras separat.
OBS! Eventuella isoleringsytor som exponeras vid
kapning måste skyddas med Ruukki Rain Protect som
finns att köpa från Ruukki.
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•

Tätning
Eventuella hål eller glipor i väggens yttre yta under installationen måste tätas efterhand som installationsarbetet
fortlöper. Väggytans skarvar måste isoleras, tätas och förses med beslag omedelbart efter installationen av panelerna.
Om det inte går att installera beslagen direkt efter att skarvarna har isolerats måste den exponerade isoleringen
skyddas mot fukt med till exempel plast eller vidhäftande tejp. Exponerade isoleringsytor på väggytan eller enskilda
paneler måste under hela installationsprocessen skyddas mot fukt, för att väggkonstruktionens täthet ska bevaras.
Vid alla punkter där panelens inre ytor kommer i kontakt med byggnadens ram krävs en lämplig pelartätning.
Dessutom krävs fogtätning i de inre skarvarna (vid gränssnittet mot pelartätningen) för att säkerställa lufttäthet.
De panelskarvar som finns kvar under beslagen och kontaktytorna mellan beslagen måste tätas med fogtätning för
att säkerställa att väggens yttre yta blir lufttät. När beslagen installeras måste ett tätningsband användas under
fästytorna.
Alla innerskarvar måste tätas så att en ång- och lufttät skarv uppnås, exempelvis med hjälp av fogtätning i
innerskarven i kontakten med sockel, takfot och pelare samt vid öppningarnas kanter. Skiljeväggar tätas efter behov
i varje enskilt fall. Om byggnaden eller konstruktionen omfattas av särskilt höga krav med avseende på ång- och
lufttäthet måste tätning och materialval göras i enlighet med dessa specifika krav, till exempel för anläggningar med
särskilda hygienkrav, kylrum, tvättrum eller trycksatta rum.
Kopplingarna på den yttre ytan måste också tätas med avseende på regnvatten. Till exempel fönster-, dörr- och
VVS-öppningar måste tätas under konstruktionen (på det avstånd som motsvarar täckbeslagets bredd).
På alla paneler har en skarvtätning installerats i fabrik på det inre panelspårets skarv så att den inre sidan av panelen
blir ångtät. Skarvtätningen måste användas i panelskarvarna på båda sidor närhelst panelerna installeras vertikalt
eller diagonalt, och om byggnaden är hög, också när panelerna installeras horisontellt. Skarvtätningen kan beställas
fabriksinstallerad också för det yttre panelskarvspåret.
Tätning av panelens skarvar, horisontell installation
Skarvtätning måste användas i panelernas yttre skarvar
om vindtrycket är högre än 0,6 kN/sqm. Om vindtrycket
är 0,6 kN/sqm eller lägre är tätningen i panelernas inre
skarv tillräcklig. Dessutom måste fogtätning appliceras
på plats i de yttre skarvarna på ett avstånd som
motsvaras av täckbeslagets bredd (till exempel under
ett vertikalt skarvbeslag) oavsett vindtrycket, och i
panelens inre skarvar på ett avstånd av 20 mm vid
kopplingarna (till exempel pelartätningar).

Skarvtätning

Fogtätning

Tätning av panelens skarvar, vertikal och diagonal
installation
Panelernas yttre skarvar måste alltid tätas på hela
väggens yta med skarvtätning och fogtätning vid
vertikal och diagonal installation.
Fogtätning
Dessutom måste fogtätning appliceras på plats i de inre
skarvarna på ett avstånd av 60 mm vid kopplingarna
(till exempel stomtätningar).
Skarvtätning
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•

Fästdon
Användning av fästdon med hög kvalitet säkerställer lång livslängd på infästningen och korrosionstålighet hos
skruvarna. Alla fästdon måste väljas i enlighet med servicevillkorens krav. För hård åtdragning måste undvikas för att
säkerställa att fästningen behåller sin hållfasthet och att panelen inte skadas under fästdonet. Fästdonen får inte slås
genom panelytan under installation. För ytterväggskonstruktionen rekommenderar vi användning av de fästdon som
levereras med beslagen.
Fästdonen dimensioneras alltid slutgiltigt från fall till fall av byggnadsingenjören utifrån tillämpningen och resultaten
från fästdonstillverkaren. Ingenjören måste bland annat definiera, från fall till fall, fästdonets typ, beteckning,
nummer per installationsplats, avstånd från kanten och detaljritningen över infästning.
En panel måste fästas med minst två fästdon i panelens ände och tre i hörnområdena. Ett högre antal fästdon krävs
ofta på grund av hög belastning. Panelerna fästs i rammaterialet med lämpliga fästdon som till exempel självborrande
skruv eller dragmutter. Fästytan måste vara minst 50 mm vilket ska anges när panelernas fästdon och dimensioner
specificeras. Spån och grader som uppstår vid installation måste avlägsnas utan att ytskiktet skadas.
En panel kan fästas i ett mer än 14 mm tjockt stålstöd med vanliga panelfästdon med förborrning (skruvens
borrkapacitetsområde måste nås först). Ett annat alternativ är att använda självgängande skruvar, i vilket fall
förborrade hål genom ramkonstruktionen krävs. Ett tredje alternativ är ett gängat muffäste. Det rekommenderas
att svetsa de innergängade muffarna i stålramen i verkstad. Panelerna fästs med fästplattor. Fästplattan måste
alltid låsas fast i panelens plåtyta. Om gängade muffar används måste effekten av panelens egen vikt tas med i
beräkningarna. På låga byggnader (<6 m) krävs vanligtvis inga genomgående fästdon, men på högre byggnader måste
panelerna låsas i denna riktning också (var femte panel). Paneler som sitter över öppningar måste också fästas genom
panelen på byggnadsramen.

•

Upphängningar och belastning (väggar)
Se separata anvisningar för beklädnad med sandwichpanel SPA www.ruukki.com

Maximala spännvidder för bultinfästning per paneltyp
Paneler av typ SPA E LIFE, SPA E och SPA I

Paneler av typ SPA S och SPA F

Maximal spännvidd (m)

Maximal spännvidd (m)

Panel/bult (mm)

M12

M16

M20

M24

Panel/bult (mm)

M12

M16

M20

M24

SPA100E,

12.0

12.0

12.0

12.0

SPA100S,

12.0

12.0

12.0

12.0

6.0

12.0

12.0

12.0

5.0

12.0

12.0

12.0

10.0

12.0

12.0

5.2

12.0

12.0

4.7

8.5

12.0

4.5

11.0

SPA100I
SPA125E,

SPA100F

SPA125I
SPA150E,

SPA125F
12.0

12.0

12.0

SPA150I
SPA175E,

6.5

12.0

12.0

SPA230I

SPA175S,
SPA175F

6.0

10.0

12.0

SPA200I
SPA230E,

SPA150S,
SPA150F

SPA175I
SPA200E,

SPA125S,

SPA200S,
SPA200F

6.0

12.0

SPA230S,
SPA230F

Dimensioneringar baseras på en skarv i enlighet med Ruukkis grundläggande information med bultuppdelning c/c 600 mm
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Panelinfästning i brandcellskonstruktioner måste brandskyddas i enlighet med tabellen nedan.
Mineralullsskiva EAFW206001200, tjocklek (mm)

Konstruktion

EI60

EI90

EI120

EI180

EI240

Vägg

behövs inte

20

20

30

50

Innertak

20

20

30

ej tillgängligt

ej tillgängligt

BRANDSKYDDSISOLERING
PANEL, VERTIKAL INSTALLATION

BRANDSKYDDSISOLERING

PANEL, HORISONTELL INSTALLATION
>50

>30
20
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•

Rengöring och målning av ytor
Rengöring av fasaden
När fasaden rengörs måste produkterna som används och deras känslighet för mekanisk åverkan beaktas. Se av denna
anledning till att en eventuell hängande arbetsplattform inte vidrör fasaden så att bucklor eller färgskador som kan ge
senare konsekvenser uppstår. De rengöringsmedel som används får inte vara nötande eftersom detta kan ge skador på
ytorna.
Ruukkis fasadprodukter kan rengöras med vatten, och svårare nedsmutsning med milt rengöringsmedel som används i
vanliga hushåll. Svår nedsmutsning kan behöva gnuggas med en svamp och med rengöringsmedel som är avsedda att
användas för ytor som fabriksmålats. Om rengöringsmedel används måste ytorna sköljas väl efteråt med rent vatten.
Sköljning av fasader måste alltid genomföras uppifrån och nedåt. Högtryckstvätt rekommenderas inte eftersom
vattnet kan tränga in i fasadkonstruktionen. Om en högtryckstvätt ändå används måste ett lågt tryck (<50 bar)
tillämpas, och direkta strålar mot elementens skarvar och beslag ska undvikas.
Underhållsmålning och övermålning
För underhållsmålning, följ de separata anvisningar som exempelvis finns tillgängliga på Ruukkis webbplats www.
ruukki.com. Om färgen på beläggningen ska ändras kan en övermålning genomföras. Följ i så fall samma anvisningar
som vid underhållsmålning.
Bättringsmålning
Eventuella skador på beläggningen ska lagas så snabbt som möjligt eftersom de i ett tidigt skede oftast är små och
lätta att åtgärda. Färgerna som ska användas redovisas i underhållsanvisningarna som medföljer Ruukkis målade
plåtar. Innan bättringsmålningen påbörjas ska ytan rengöras med lacknafta och torka, varpå reporna kan målas över
med en liten pensel. Om repan inte går djupare än till grundfärgen räcker det med ett lager bättringsmålning, men om
repan går ner till zinkskiktet måste färgen först torka varpå ett andra lager målas.
Ommålning
Den estetiska livslängden på sandwichpanel SPA kan förlängas med ommålning. Anledningen till ommålning är
vanligtvis skador på färglagret eller en avsevärd förändring i färg eller glans. Det är svårt att specificera exakt när
ommålning ska utföras eftersom färgytan påverkas av många olika faktorer som plats, lutning, konstruktions- och
installationsmetod samt färgens kulör och typ. Den rekommenderade tiden för första ommålning beror på färgytan.
Innan ommålningen måste den gamla färgens vidhäftning testas. Om vidhäftningen är otillräcklig måste all gammal
färg avlägsnas. En färgyta som är i gott skick rengörs, och allt gammalt ytmaterial som lossar avlägsnas och eventuell
rost slipas bort. Områden där rost har slipats bort eller där den gamla färgen har avlägsnats grundmålas med
rostskyddsfärg. Den faktiska målningen görs med färger eller kombinationer av färger som specificeras i Ruukkis
underhållsmanual för färgbelagda stålplåtar. En yta som målas om i rätt tid blir som ny och kan målas om igen efter
20 år.
Laga små bucklor
Slipa det skadade området och rengör det noggrant. Fyll sedan bucklan med ett fyllnadsmaterial (till exempel Plastic
Padding) och slipa igen tills ytan blir jämn efter torkning. Området ska målas två gånger i enlighet med Ruukkis
specifika anvisningar (underhållshandboken för färgbelagd plåt).
Avlägsna klotter från en HIARC-beläggning
Dessa anvisningar gäller också fabriksmålade beläggningar, men är inte optimala eftersom beläggningens kulör eller
glans kan förändras. Applicera klotterrengöringen antingen med en trasa eller en sprayflaska på torrt klotter och
låt medlet verka i 0,5 till 5 minuter. Klotterrengöringsmedlet får inte påverka beläggningen för mycket. Testa detta
genom att torka området försiktigt. Torka bort rengöringsmedlet och klottret med en torr trasa. Skölj ytan noggrant
med vatten, rengör med en torr trasa och låt slutligen torka för att eventuella färgrester ska kunna avlägsnas. Om
rengöringsmedel eller färger används ska tillverkarens anvisningar följas. Observera att temperaturen måste vara över
0° C och att temperaturen påverkar appliceringstiden – rengöringsmedlet är mer effektivt ju högre temperaturen är.
Verktyg: rengöringsmedel (W-GRA), skyddshandskar, trasor (sprayflaska) och vatten i lämpligt kärl.
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•

Underhåll och inspektion av panelerna
Panelernas och andra konstruktionsdelars allmänna skick och funktion måste undersökas regelbundet. Regelbundna
inspektioner förlänger panelernas tjänsteliv. Under de årliga inspektionerna måste uppmärksamhet ges åt platser där
smuts och fukt ansamlas.
Om ett behov uppstår av att byta paneler eller andra konstruktionsdelar måste motsvarande delar användas som
ersättning. Ett register måste föras över underhållsarbetet som utförts på konstruktionen. Till de saker som måste
registreras hör det exakta föremålet för underhållsarbetet, de åtgärder som vidtagits, datum, personen som
genomförde arbetet och de varor och material som använts.
Infästningar av konstruktionsdelar måste inspekteras i anslutning till underhållet. Infästningarnas skick inspekteras
bäst genom att lossa ett urval av fästdon på olika platser på byggnaden. Särskild uppmärksamhet måste ges till
fästdonens utseende och skicket på tätningen under skruvskallen som förhindrar att vatten tar sig in i skarven.
Skadade eller slitna fästdon måste bytas ut.
Byggnadens tätningar måste inspekteras för att säkerställa att den önskade nivån på ång- och vattentäthet
upprätthålls. Skadade eller slitna tätningar måste alltid ersättas med nya tätningar med till exempel lämplig mastix.
Gamla tätningar avlägsnas vid behov. Skicket på tätningen måste också övervakas, och tätningen måste bytas om till
exempel isoleringsmaterialet blivit fuktigt.
Det rekommenderas också att tvätta fasadens yta under det årliga underhållet. För mer detaljerade anvisningar, se
avsnittet ovan eller separata rengörings- och underhållsanvisningar.

•

Delbyte av paneler
Paneler och andra material kan bytas delvis vid behov. Kontakta vår tekniska support för mer information.

Årliga inspektionsaktiviteter
Mål
Fästdon

Färgbeläggning

Skarvar

Åtgärd

Panelfästdon

Inspektera några av fästdonen med avseende på täthet och korrosion. Byt
efter behov.

Beslagsfästdon

Inspektera några av fästdonen med avseende på täthet och korrosion. Byt
efter behov.

Renlighet

Rengöring och målning av ytor.

Kulörbyte

Ommålning – kontakta först en expert.

Repor

Bättringsmålning – kontakta först en expert.
Inspektera panelskarvarna med avseende på täthet och korrosion.

SE Sandwich-panel SPA. Installations- och underhållsanvisningar 31

CFI.001SE/05.2019/LSB

Ruukki arbetar med investerare och fastighetsutvecklare som ser möjligheter.
Vi finns här för att hjälpa arkitekter och byggare förverkliga sina drömmar.
För människor som skapar liv i byggnader och hem.

Denna publikation är skriven efter bästa förmåga utifrån vår
kunskap och förståelse. Trots att stora ansträngningar har gjorts
för att säkerställa informationens korrekthet har företaget
inte något ansvar för eventuella fel eller brister, eller direkta
eller indirekta skador som orsakas av felaktig tillämpning av
informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.
Använd alltid originalstandarder för korrekt jämförelse. För de
senaste tekniska uppdateringarna, gå till www.ruukki.com.
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