
Vik upp den övre klimatskärmen  
(ex ångspärren) så att isoleringen i  

bjälklagets anslutning till yttervägg är väl synlig.

Applicera en ca 10 mm 
tjock sträng av T-Fix 

butylmassa på ovansidan av 
skivan och bjälkarnas ovan- 
sida. Strängen måste vara  
helt obruten hela vägen där 
klimatskärmen skall anslutas 
för att lufttäthet skall garan-
teras!

MONTERINGSANVISNING

BJÄLKLAGSTÄTNING
MONTERING
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Bjälklagstätningen är avsedd för lufttätande och fuktskyddande lösningar i ytterväggskonstruktioner vid bjälklagsanslutningar.  
Avsedd huvudfunktion är som tätning mellan underifrån och ovanifrån mötande invändiga klimatskärmen (ångspärr,  
ångbroms) samt anslutande bjälkar från bjälklaget. 

Bjälklagstätningen placeras en styck mellan ett bjälkpar i samma position och skikt som anslutande inre klimatskärm  
ovan- och underifrån. Skivan skall böjas svagt och klämmas in med sitt dimensionerade övermått. Anslutningen mot och  
till klimatskärmen görs delvis med butylmassa T-Fix samt med fixering och press ifrån träreglar/ bjälkar runt om.  
För vidare detaljer se separat monteringsanvisning! 

Montera Bjälklagsskivan med böjning och press så att den kläms  
fast mellan träbjälkarna samt i samma nivå. Skivan skall monteras 

direkt mot isoleringen i vägganslutningen och endast skivans tjocklek skall 
skjuta inåt ifrån isoleringens och klimatskärmens nivå/linje. Vid avvikande 
centrummått, som är mindre än 600 mm, får skivan anpassas och kapas 
till det mindre måttet och med ett tilläggsmått på +5 mm. Så att montaget 
alltid sker med klämd och tät anslutning runt om! 
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Montera och skruva fast en bottenregel (min 28x 70 resp 
45x 45 mm) alternativt golvspånskiva som fixering mot  

och över den nyklistrade anslutningen i hörnet. 

Regeln bildar ett stabilt anhåll mot underlag och fog för bästa 
täthet
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MONTERINGSANVISNING

SCANNA FÖR YTTERLIGARE 
INFORMATION OM PRODUKTEN
WWW.T-EMBALLAGE.SE

VIKTIGT!

• Bjälklagstätningen skall efter avklarad montering och byggtiden vara helt inbyggd och skyddad i konstruktionen.

• Funktionen för lufttäthet är ytterst beroende av att skivan/ Bjälklagstätningen monteras i spänn och klämd enligt 
detaljer i monteringsanvisningen. 

• Montaget skall utföras med anslutande detaljer i konstruktionen som inte är utsatt för rörelser i bruksstadiet!

• Vid eventuell extra tillkapning av skivan för annat mått använd maskin kap- och gersåg.

Upprepa samma montage av pkt 3, 4 och 5 fast på 
undersidan av bjälklagsskivan! (Ingen bild)

Montaget är färdigt!
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T-Fix, patron om 310 ml.   Art nr.527003 
Åtgången är ca 2 st patroner per 20 st skivor 
(= 1 fp = 12 m klistersträng ovansidan resp under)

+ TILLBEHÖR
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Vik ner klimatskärmen mot klistersträngen, tryck med 
lagom hand ner den mot skivan och bjälkarnas ovansida. 

Släta ut och fäst klimatskärmen med klammer.
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