MONTERINGSANVISNING
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Produktbeskrivning
Thermomur® 350 är ett väggsystem baserat på formsatta block av
expanderad polystyren (EPS).
Cellplast EPS

Form för armeringsjärn
Hålrum för betong
Plastbindare

Blocken sätts ihop, armeras horisontellt och eventuellt vertikalt vid
monteringen. Efter stapling, armering och avstyvning fylls väggen
med betong. Resultatet blir en färdigisolerad konstuktion utan
köldbryggor som kan kläs in- och utvändigt.
Materialet är lätt att arbeta med och har låg vikt. Ett standardblock
väger ca 3 kg. Färdiga hörn och enkel tillpassning vid öppningar
gör att man kan sätta ihop ett våningsplan på en dag.

Teknisk data:
U-värde för Thermomur® 350 med och utan tilläggsisolering.

350
150

Tilläggsisolering i mm

U-värde (W/m²K)

0 mm
0 mm med Super-EPS
50 mm Jackopor 80 * utvändigt
48 mm Mineralull ** invändigt

0,165
0,14
0,14
0,15

* Tilläggsisolering med =0,038 W/mK utan SUPER-EPS
** Tilläggsisolering med =0,037 W/mK med regelstomme av trä och utan SUPER-EPS.
300

Avslutningsblock

150

½ block

U-värde för Thermomur 350® (utan SUPER-EPS) med tilläggsisolering och återfyllning med dränerande massor av sand och grus.
Tilläggsisolering i mm

Återfyllnad i m

U-värde (W/m²K)

Ingen
50 mm Jackopor 80
80 mm Jackopor 80
100 mm Jackopor 80

2,0
2,0
1,5
1,0

0,14
0,12
0,13
0,15

Armering
300

Standard block

Som krymparmering och förstärkning vid öppningar används 12
mm kamstål B500BT. OBS! Vid speciella belastningar måste väggen
tilläggsarmeras. Konsultera E&D om du är osäker.

Plastbindare
Plastbindare i hårdplast (PE) är ingjutna vilket ger extra stabilitet
samt enkel montering av in- och utvändig beklädnad. För optimal
fästförmåga ska skruv utan borrspets med följande dimensioner användas: stamdiameter 3,2 mm, gängdiameter 4,5 mm, kärndiameter 2,7 mm och gängavstånd 2, 0 mm. Skruven ska även ha försänkt
skalle. Dra ej skruven med för hårt moment.

Specialblock
Thermomur 350® blocken kan leveras radiesågade för användning
till rundade väggar. Radier ner till 3 m kan göras.

Bärförmåga
Avviker förutsättningar nedan bör man konsultera E&D för
att få råd om armeringsmängd, armeringsplacering, grundläggning osv.
Med Thermomur 350® har man möjlighet att ta upp stora laster både i vertikal riktning (egenvikt/nyttig last från byggnaden, snölast, osv.) och i horisontell riktning från bland annat
jordtryck.
Kapaciteten för väggen och grundläggning bestäms av undergrundens bärförmåga, betongkvalitet, armeringsmängd
och dess placering.
Maximalt 1,2 m bredd på öppningar för dörrar, fönster ect.
Bredare öppningar tilläggsarmeras enl. konstruktionsritning
från E&D.
Väggarna är inte beräknade för stora laster som bl. a. tunga
fordon intill återfyllda källarväggar. Om så är fallet kontakta
E&D för konstruktion.

Diagram 1.1 Gäller för fast inspänd platta

Motfyllda källarväggar
Källarväggar för småhus får, förutom krymparmering, utföras
under följande förutsättningar:
– Vägghöjd max 2,5 m.
– Grundläggning på berg, grus, sand, morän eller fast lera.
– Last från fordon nära muren får inte förekomma.

Diagram 1.2 Gäller för fast inspänd platta
och bjälklag (t.ex. betongbjälklag)

Motfyllda källarväggar dimensioneras med hjälp av diagram
1.1 eller 1.2. Diagrammet gäller för betong min. C25/30 och armering B500BT, säkerhetsklass 2. Vidare gäller att återfyllnad
sker med endast lätt packning.
Fyllnadshöjd syftar på återfyllnadshöjden mot väggen.
Spännvidd anger maximalt avstånd (max c/c) mellan invändigt
stödjande mellanväggar alternativt kontreforer eller likvärdigt.
Detta är endast en vägledning, kontakta E&D vid osäkerhet.

Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar
monteringen, följ den sedan noggrannt.

Montering av Thermomur® 350
Var noga med att kontrollera måtten kontinuerligt under hela monteringen.

1. Starta i hörnen
Börja med ett hörnelement.
Sätt ut hörnen efter måtten på ritning.
Armering se punkt 7.
Tips: Fäst regel eller vinkeljärn i plattan längs innerväggens kant som nedersta skiftet sedan förankras i, åtgärden fixerar väggens bas under
byggskedet.

2. Låsning av hörnet
Hörnet låses med att skift 2 läggs i förband.
Varva höger- och vänsterhörn.
Armering se punkt 7.

3. Fyll ut mellan hörnen med öppna
block
Montera två skift. När två blockhöjder är monterade är väggen låst med rätt mått. Blocken i mitten måste anpassas.

Se till att markeringarna för fäste av beklädnad
kommer över varandra i varje skift. Med undantag där blockena är anpassade i längd.

4. Anpassning
Kapning av blocken sker med sticksåg/handsåg.
Systemet är baserat på 50 mm moduler. Anpassning eller delning av blocken bör alltid ske på
den markerade sträckan mellan knopparna. Om
så inte görs får väggen förses med en generalskarv (skarv från toppen till botten av väggen).
Denna genomgående skarv skall fogskummas
och stöttas.

5. Kapning av element
Vid kapning får inget block vara kortare än 250
mm, dvs minimum 5 knoppar vid skarv.
Vid kortare anpassningar löses detta med att
kapa två block.

6. T-hörn
Skär ut halvmånar (H) på långsida och sätt ett
öppet block intill.

I andra skiftet används ett block med slutna ändar.
Skär ut två halvmånar (H) vid blockets ände och
sätt på plats (se illustration). Glöm ej att vid behov
öppna upp blockets andra ände. Fortsätt sedan
bygga upp T-hörnet på samma sätt med vartannat
skift omlott.

7. Armering
Lägg horisontalarmering med 2 st ø 12 mm
kamstål i översta och nedersta skiftet som
krymparmering.
Vid skarvning av ø 12 armering skall det vara
minmum 600 mm omlottläggning.
I tillägg placeras 2 st ø 12 mm kamstål över,
under och vid sidorna av fönster, dörrar och
andra mindre öppningar. Kom ihåg max. 1,2 m
bredd på öppningar (gäller normalbyggnader
ovan mark). Vid över 1,2 m behövs tilläggsarmering.
Förtagningsjärn/uppsticksjärn ø 10 mm (Bbygel) monteras i grunden med c/c 300 mm.

Vid jordtryck behövs tilläggsarmering, se diagram 1.1 eller 1.2.
I hörnen med jordtryck läggs en eller flera armeringsbyglar.

8. Blockstapling
8 skift standardblock + avslutningsblock
7 skift standardblock + ½ block + avslutningsblock

2700 mm
2550 mm

7 skift standardblock + avslutningsblock 2400 mm

Fortsätt stapla blocken, vartannat skift
med- och moturs.
Kom ihåg att armera efter föreskrivelser.
Gå efter husritningen för placering av
fönster och dörrar.
För standardhöjd 2,4 m behövs 8 skift över
gjuten platta.
Thermomur® kan byggas till alla önskade
höjder genom att kombinera standard-,
1/2- och avslutningsblock.

0 mm

Det går även bra att enbart använda standardblock och kapa dessa till nskad h jd.

9. Dörrar, fönster och öppningar
Fönster och dörrar märks ut enligt husritning.
Vid användning av smyglist runt öppningar
monteras smyglister mot alla sidor utom botten. Smyglisterna limmas med monteringslim.
Bredden på dörr- och fönsteröppningarna
skall vara minst 150 mm större än konstruktionsmåtten. Höjderna vid öppningar kapas
minst 75 mm större än konstruktionsmåttet.
Om det är nödvändigt kapas blocken i över-,
eller underkant av fönster. Halvblock kan användas för att om möjligt undvika kapning.
I smyglisterna monteras sedan 45 x 145 mm
reglar. Regeln fästs till smyglisten med grövre
rostfria skruvar som sedan gjuts fast i betongen.
Regeln i underkant skall förses med ett antal
större inspektionshål så att man under gjutskedet kan se att betongen fyller ut ordentligt.

10. Avstyvning vid öppningar
Smyglisterna avstyvas med tvärgående stag
både vertikalt och horisontellt.
I underkant av fönster läggs inspektionshål så
att gjutningen kan följas visuellt.Närmast hörnen av öppningarna och en bit in skall det
inte vara inspektionshål, detta för att förhindara att betongen sväller upp ich rinner ut.
Vid stagning av dörr och port fästs det nedre
horisontella staget fast i underliggande platta
för låsning mot sidledsförflyttning av muren.
Alternativt stagas väggen utifrån för att motverka sidledes förflyttning.

12. Stöttning av vägg
Väggen bör stöttas minimun var 3:e meter.
Det skall dessutom placeras stödreglar vid
sidan av fönster- och dörröppningar och på
eventuella genomgående skarvar i väggen.
På väggens insida monteras raka reglar 45x70
eller likvärdigt i blockens ingjutna plastreglar med 3-4 infästningspunkter. Använd en
grovgängad icke självborrande träskruv.
Montera därefter ställbara snedstag i regeln
och fäst dessa i bottenplattan.
Väggen justeras därefter i lodriktning.

13. Avslutning gavelspets
Vid gavelspets snedkapas Thermomuren efter takets lutning.

14. Färdigmonterad vägg klar för gjutning
Kontrollera alla sidor och diagonaler före gjutning. Täta springor och eventuella hål med fogskum. Använd betong av kvalitén C25/30 med max stenstorlek = 12 mm och konsistensklass S4,
sättmått 160-210mm. Det går åt ca 150 liter/m2.
Betongpump
Man uppnår bra resultat med betongpump. För att reducera belastning på väggen rekommenderas en åtdragning av änden av pumpslangen.

15. Gjutning
I första omgången gjuts 3 blockhöjder upp (ca 1 m) hela vägen runt om i väggen. Börja alltid
gjuta vid väggens stabilaste del, dvs. där väggen är homogen och utan öppningar. Därefter
pumpas betongen upp till 6:e skiftet runt om innan det fylls upp hela vägen upp. Observera att
det måste gå minst 1 timme mellan varje gjutning! Det brukar dock vara lagom att gå ett varv
(3 blockhöjder) och sedan börja direkt på nästa varv.
Vid eventuellt för trög betong, tillsätts en plasticerande tillsats, förtunningsmedel för betong,
något som betongleverantör har med i bilen. Självkompakterande betong rekomenderas ej.
Betongen får heller inte vibreras.
Ett tips är att låta betongslangen vila lätt på Thermomuren.

Efterbehandling och fyllning
Efter gjutning
Efter avslutad gjutning, lodas väggarna. Justera eventuella snedstag innan betongen härdar.
Tidigast 1-2 dagar efter gjutning kan träramar och vertikala stag tas bort. Stämp i dörr och
fönster bör stå några dagar extra.
Toppen av väggen jämnas av och betongrester på väggen tvättas bort både in- och utvändigt,
det sparar arbete senare.

Utvändig behandling
Över marknivå kan väggen exempelvis kläs med träpanel, skiffer eller Jackon Fiberputs. Putsen
är utvecklad för att ge bra vidhäftning till cellplast. Elasticitet och glasfiberarmering i putsen
ger större säkerhet mot uppsprickning än normal puts. Börja alltid med putsning av ursparingar
(fönster/dörr) då undviker man synliga skarvar i putsen. För mer detaljerad beskrivning se
ww.heydi.no.
Under marknivå monteras källarväggskiva med täcklist. Putsen läggs över övre delen av grundmurens täcklist.
Tätningsmembran skall användas i övergången mellan platta och vägg ca 0,5 m upp så att
eventuellt vatten leds bort från väggen.

Invändig behandling
De ingjutna plastbindarna fungerar som fäste för önskad invändig beklädnad. Gips eller puts
krävs för att få ett godkänt brandskydd, se SINTEF Byggforsk godkänning samt Teknisk beskrivning av Thermomur®.

Rördragning
Spår kan fräsas ut för rör med mindre dimensioner. Rören läggs i spåret utan mer isolering och
fästes med isoleringsskum, överflöde skrapas bort efteråt.
Alternativt byggs en invändig isolerad regelvägg där rören dras, tänk på att ångspärr då skall
monteras mellan reglar och Thermomur® för väggar ovan marknivå. Ytterligare alternativ är en
osiolerad installationsvägg för rördragning.

Återfyllning
Betongen måste ha min 14 dagars härdningstid innan den kan återfyllas utvändigt. Kom ihåg
källarväggskivan och dränerande material av grus, singel osv. Återfyllnad med lätta massor rekommenderas.

Belastning
Färdiggjuten vägg måste stå i 7-14 dagar innan den får belastas med t. ex. bjälklag. Kontakta
betongleverantören för rekomendation om tid.

Montering av Thermomur® 350
SNEDKAPNING I NÖDVÄNDIG
UTSTRÄCKNING ENLIGT
ENTREPRENÖR.

EX. JACKON FIBERPUTS

2 ø12 - A1 LÄNGSGÅENDE
HORISONTALARMERING
I ÖVRE SKIFTET

THERMOMUR 350

Exempel på Thermomur
350 ovan mark med armering i översta och nedersta
skiftet. Notera förtagningsjärn från kantbalken och
den viktiga tjälisoleringen
av byggnaden.

2 ø12 - A1 LÄNGSGÅENDE
HORISONTALARMERING
I NEDRE SKIFTET

JACKOFOAM TJÄLISOLERING

ø10 s300-B
MÅTT (700x300)

SNEDKAPNING I NÖDVÄNDIG
UTSTRÄCKNING ENLIGT
ENTREPRENÖR.
EX. JACKON FIBERPUTS

THERMOMUR 350

JACKON SUPERDRÄN
ELLER LIKVÄRDIG

TÄTNINGSMEMBRAN

2 ø12 - A1 LÄNGSGÅENDE
I VARJE SKIFT

Exempel på motfylld Thermomur 350, i detta exempel med armering i varje
skift. Notera förtagningsjärn från plattan och dräneringsskivan
som
både
isolerar och dränerar.

ø10 s300-B
MÅTT (700x300)

DRÄNERING OCH ÅTERFYLLNAD
ENL. AMA

Tvärsnitten ovan visar endast exempel på hur Thermomur 350 används. Följ anvisningarna i denna
monteringsanvisning, om förutsättningarna i denna monteringsanvisning frångås bör konstruktör
konsulteras.
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