MONTERINGSANVISNING

EW
BJÄLKLAG

Typgodkända lägenhetsskiljande
bjälklagselement, lämpade för lätta
stombyggnader i flera våningar

MONTERINGSANVISNING
KONTROLLERA
med avvägning att trästommens hammarband
ligger i rätt nivå, tillse att väggarna är väl stagade.

SYLLTÄTNINGSLIST
av EPDM cellgummi eller motsvarande häftas på
hammarbandet. Exempel på list är Trelleborgs sylloch ljudtätlist med produktnummer 48 05 38 40.
Listen levereras ej av Heda, rekommenderad list kan köpas
hos Kuntze & Co AB med art.-nr. 531-3510.

EW-BJÄLKLAGSELEMENT
MONTERAS
med kran enligt tillverkarens ritning. Ritningen
utvisar detaljmått för upplag på bärande väggar.
Elementen lyfts med 4-parts länga med låsbara krokar
till ingjutna lyftöglor.

KONTROLLERA
därefter att väggarna fortfarande står i lod.

LÅSNING
av bjälklaget sker med trä- eller betongskruv, beroende på
stommaterial.
Bjälklagselementen är i allmänhet förborrade på fabrik.
I vissa fall borras på plats med c/c-avstånd
enligt montageritning.
Skjutspik kan också användas vid öppen
väggstomme. Alternativt kan fastgjuten
träregel förekomma, i så fall låses bjälklaget med spik.
Låsning mot stålbalkar sker i allmänhet genom svetsning
mot ingjutna svetsplåtar.

IGENGJUTNING AV
ELEMENTSKARVAR
med betong C20/25 eller liknande.
Före igengjutningen kontrolleras elementen
från undersidan.

FÖR EW-BJÄLKLAG
Förekommer tandning mellan två element lyfts
det ena upp i jämnhöjd med hjälp av skruvstämp,
domkraft eller dyl. Därefter kan skarvarna gjutas
ihop. (Elementskarven är kraftupptagande). Ev. stämp
avlägsnas först efter det att igengjutningen har härdat.

HÅLTAGNING
se särskild ritning (typgodkännanderitning 1-101).
Viss håltagning, för t.ex. eldragning eller vattenrör, tvärs
bjälkar är förtillverkad från fabrik.

UTTORKNING
av bjälkarna bör ske till 15 % fuktkvot, vid parkett
dock 12 %.

ISOLERING
i fält min 70 mm. I ränder (utefter yttervägg och lägenhetsskiljande vägg) fullisoleras med bredd minst 600 mm.

JUSTERING
av eventuella avvikelser på träbjälkar (bjälkarna
höjdjusteras på fabrik före avformning).

HEDA STOMLJUDLIST
limmas på bjälkar, (dock ej låga kortlingar)
åtgång normalt 2,2 lpm/kvm. Vid dubbla eller fler bjälkar
sammanspikade ska en list användas per c/c 600 mm.

GOLVSPÅNSKIVA,
22 mm (flytande, bör ändskarvas på bjälke)
läggs foglimmad flytande på stomljudlisterna.

OBS!
Kontrollera att det ej finns spik, skruv eller annat mellan golvspånskiva och bjälkar som riskerar att kortsluta stomljudlistens
funktion!
Tillse även att skivorna ej har direktkontakt med
angränsande väggar!
Komplettering av övergolv väljs med hänsyn till
önskad ljudklass.

MATERIAL- OCH
VARUFÖRESKRIFTER
EW-bjälklag är typgodkända av SP Sitac (2549/77) och kontroll av tillverkning
sker under medverkan av Nordcert.
BETONG:
EXPONERINGSKLASS:

Hållfasthetsklass C40/50
X0, XC1

ARMERING:

NK500AB-W, K500B-T

VIRKE:

C14, (C18), C24, (C30)

KRAMLOR:

SS-EN ISO 16120-2

VIKT:

210 kg/m2 (avser endast element)

BRANDKLASS:

REI 60

TOLERANSER: Färdig prod.

Enligt Hus AMA 11 - tabell ytojämnheter GSC/1, klass B

TILLVERKNING:

Enligt byggvaruindustrins Bygga med Prefab, 31 B tabell 16

LJUDISOLERING:

Luftljud

Klass B

R´w +C 50-3150

57 db

Luftljud

Klass C

R´w +C 50-3150

53 db

Stegljud

Klass B

L´n,w +C 50-2500

52 db

Stegljud

Klass C

L´n,w +C 50-2500

56 db

(tillämpliga ljudklasser
enl. BBR 22 och
SS 25267:2015)

Klass C=myndighetskrav

ALT. 1
13 mm golvgipsskiva
(alt 15 mm spånskiva)
limskruvas ihop
med 22 mm flytande
spånskiva

ALT. 2
13 mm golvgipsskiva
limmas på 13 mm golvgipsskiva (alt 15 mm
spånskiva) skruvas
ihop med 22 mm
flytande spånskiva

Heda-stomljudlist
Konstruktionsbjälke
190 - 220 mm
armerad betong
80 mm

Heda-stomljudlist

Min 70 mm isolering

armerad betong
80 mm

Konstruktionsbjälke
190 - 220 mm

Min 70 mm isolering

Hedareds Sand & Betong AB
504 92 Hedared
Telefon kontoret Hedared
Fax kontoret Hedared
e-mail:
hemsida:

033-22 24 00
033-22 24 44
hedared@heda.se
www.heda.se

Objektsnummer_____________________ Typbeteckning______________________

Detta exempel skall ligga till grund för den slutliga kontrollplanen som gäller aktuellt byggobjekt och som skall
upprättas i samråd med aktuell ansvarig arbetsledare.
EXEMPEL PÅ KONTROLLPLAN FÖR KONTROLL PÅ BYGGPLATS AV EW-BJÄLKLAG.
Kontrollplanen bifogas till entreprenören. Efter utförd kontroll samt avprickning med x i avsedd ruta vid nedan
angivna kontrollpunkter undertecknas kontrollplanen av ansvarig arbetsledare.
Ev. Avvikelser antecknas i journal.
Arbetsledaren bör uppfylla kompetensklass II-U ENL. SS137006:2015.

KONTROLLPUNKTER
1.

Montage av bjälklagselement

1:1

Kontroll av följesedels uppgifter.

1:2

Kontroll av att lyft sker i rätt punkter.

1:3

Kontrollera att plattan är fri från sprickor och skador i kanter.
Kontrollera även att bjälkarna inte är skadade.

2.

□
□
□

Kontroll av stomme

2:1

Kontrollera med hjälp av avvägning att upplag ligger i rätt nivå.

□

2:2

Kontrollera att upplagen är väl stagade och står i lod.

□

2:3

Kontrollera att rätt upplagslängd erhålles.

□

3.

Gjutning

3:1

Kontrollera före gjutning att elementets överyta är rengjord från
smuts och hårdnat cementslam.

3:2

Kontrollera elementen från undersidan så att de ligger i nivå.
Förekommer tandning mellan två element skall det ena lyftas så
det blir jämnhöjd. Därefter gjuts skarvarna ihop.

4.
4:1

□
□

Stomljudlist
Kontrollera att stomljudlistens ev. häftklammer eller nubb ej har
någon kontakt med spånskivan.

Datum________________ ____________________________________
(ansvarig arbetsledare)

□

