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Träullit Standard för motgjutning
Monteringsanvisning

Hantering och lagring 

Som alla synliga beklädnadsmaterial måste Träullit Stan-

dard hanteras med stor varsamhet så att inte ytor eller 

kanter skadas. Skivorna ska bäras på högkant och lagras 

på plan yta samt skyddas mot nederbörd. 

Bearbetning 

Träullit Standard bearbetas med vanliga träbearbet-

ningsverktyg.

Montering 

Träullit Standard som ska gjutas fast läggs ut på hel eller 

gles form (max 100 mm fritt avstånd mellan formbrä-

derna). Formen ska vara rengjord innan Träullit Standard 

läggs ut så att skador i ytorna undviks. Utläggningen 

ska göras med noggrannhet, utan springor mellan ski-

vorna. 

Förbandsmontering rekommenderas. 

För att undvika betonggenomslag bör fogarna för skiv-

tjocklek 50 mm täckas på ovansidan med plast- eller 

pappersremsor eller tätas med bruk. För 25 mm tjocka 

skivor bör hela ytan slammas före pågjutning. 

Betongen bör ha smidig konsistens och får inte inne-

hålla separationsvatten. Blöt betong kan förorsaka 

cementfläckar på undersidan som är svåra att avlägsna. 

Onödigt långvarig vibrering kan få samma följd.

Det är svårt att i efterhand laga fastgjutna skivor, varför 

utläggning och gjutning ska ske med försiktighet.

Om en skada ändå uppstår bör plattan tas bort och er-

sättas med ny, tunnare skiva, som då skruvas fast mot 

träläkt, så att den nya skivans undersida kommer i nivå 

med övriga skivor. 

Målning 

Träullit Standard kan målas efter formrivning. Två sprut-

ningar med latexfärg rekommenderas (Hus AMAP2.2 

behandlingstyp 56/00010 SP). 

Tak och bjälklag

För Träullit Standard i tjocklekarna 25, 50, 70 och 100 

mm erfordras ingen mekanisk förankring i betongen. 

För Träullit Standard i tjocklek 150 mm ska säkerhetsför-

ankringen med Träullits S-bygel användas.

Träullit Standard kan också motgjutas i kombination med 

kompletterande värmeisolering av cellplast eller mineralull. 

Då används Träullit SBS-skiva som är försedd med 8 st 

ingjutningsbyglar mellan vilka den kompletterande iso-

leringen monteras.
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Infästning av kabelrännor och dyligt 

För infästning av kabelrännor och dyligt i betongbjälklag 

med motgjuten Träullit Standard rekommenderas infästning 

enligt nedanstående ritning. 

Mässingsexpander typ Neofac

Helgängad, försinkad stång

Träullit Standard

Pendelfäste/Hålskena för upphägning 

av kabelrännor, rörgator etc.

Efterhandsmontering mot betong 

Infästning kan ske med SPIKE (SFS). Confix (Gunnebo) eller 

Multi-Monti (Heco). 

Väggar 

Skivorna gjuts fast mot hel form, alternativt monteras i ef-

terhand, exempelvis genom att de limmas med bruk, eller 

att de fästes mekaniskt med exempelvis SPIKE (SFS).
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