
Installeringsanvisning

Installering
1. Produkten levereras i två delar. Koppla delarna ihop innan 

installering.

2. Mät och markera platsen för genomföringen på vägg eller/
och på bjälklag. 

3. Fäst genomföringen stadigt på plattbärlaget. 

• Ta bort de största ojämnheter på plattbärlag under ge-
nomföringen så att genomföringen står rakt uppåt. 

• Säkerställ att genomföringens blåa gummipluggar 
är på plats.

Gjutning och efterarbete

4. Se till att betong eller avrinnande vatten inte kommer in i 
genomföringsrören.  
Detta kan förhindras: 

Alternativ A (rördragning efter gjutning)

• Öppna/skära genomföringsrörens gummipluggar efter 
gjutningsarbete.

Alternativ B (rördragning innan gjutning)

• Skär ut ett hål av rätt storlek till gummipluggen för 
genomgående röret. Gummipluggen ska sitta tajt mot 
röret så att ingen gjutmassa kan tränga sig in i ge-
nomföringsröret.

5. Vid behov, kan du kapa gummipluggar till nivå med bjälklaget. 
Fogmassan ska appliceras i fogen mellan rören och ge-
nomföringen för att säkerställa ljud- och lufttäthet.

• Skydda metallrörets yta från rak kontakt med akryl-
massa enligt tillverkarens instruktioner. 

• Akrylmassan behöver inte vara brandklassificerad. 

6. Kolla att installationen motsvarar detaljritningen och fäst 
brandtätningsdekalen.

H-seriens genomföring för plattbärlag
installerad mellan yttervägg och plattbärlag

Brandklass
Kolla alltid detaljritningen som 

gäller konstruktionen och 

produkten för detaljerade krav av 

brandklasser.
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Installering
1. Produkten levereras i två delar. Koppla delarna ihop innan 

installering.

2. Mät och markera platsen för genomföringen på plattbärlag 
samt borra två hål för genomföringsrör (håldimension  
Ø 41-43 mm / Ø 61-63 mm, c/c-mått 60 mm).

3. Ta bort de största ojämnheter på plattbärlag under genom-
föringen så att genomföringen står rakt uppåt.

4. Akrylfoga runt genomföringsrören som kommer in i plattbärla-
get. Det är för att försäkra att betongen inte rinner genom hålen. 
• Ta bort eventuella gummipluggar från nedre ändor av 

genomföringsrör. 

5. Fast genomföringen på plats och säkerställ att genomföringsrö-
ren står rakt uppåt.
• Du kan även fästa genomföringsrören till omringande 

armering för att försäkra att genomföringen inte kom-
mer röra sig under gjutningen.

Gjutning och efterarbete

6. Se till att betong eller avrinnande vatten inte kommer in i 
genomföringsrören.  

Detta kan förhindras:

Alternativ A (rördragning efter gjutning)
• Öppna/skära genomföringsrörens gummipluggar efter 

gjutningsarbete.

Alternativ B (rördragning innan gjutning)
• Skär ut ett hål av rätt storlek till gummipluggen för genom-

gående röret. Gummipluggen ska sitta tajt mot röret så att 
ingen gjutmassa kan tränga sig in i genomföringsröret

7. Vid behov, kan du kapa gummipluggar till nivå med bjälklaget. Fog-
massan ska appliceras i fogen mellan rören och genomföringen 
för att säkerställa ljud- och lufttäthet. 

• Skydda metallrörets yta från rak kontakt med akrylmas-
sa enligt tillverkarens instruktioner. 

• Akrylmassan behöver inte vara brandklassificerad. 

8. Kolla att installationen motsvarar detaljritningen och fäst brand-
tätningsdekalen.

H-seriens genomföring för plattbärlag 
installerad i borrhål på plattbärlag

Akrylmassa 

Akrylmassa
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