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1 Allmänt 
Med Stonel -fasadsystemet kan man bygga fasader med ytor av tegel och plattor.    
Stonel -tegelskivorna är en kombinerad konstruktion av bränt tegel, pressad 
metallstomme och polymodifierat fogbruk. Tegelskivorna tillverkas i 
standardstorlekar.  Dimensioneringen och skärningen av tegelskivorna görs på 
arbetsplatsen. Endast hörnelementen tillverkas enligt bestämda mått. 
Tegelskivorna lämpar sig för såväl nybyggen som renoveringsobjekt. Med Stonel -
tegelskivor kan man fritt välja flera olika färgkombinationer.   
 
Stonel -fästsystemet har utvecklats för att fästa olika skivaktiga 
fasadbeklädningar med snabb och prydlig dold infästning. Med fästsystemet kan 
man värmeisolera och rätta ut väggytor såväl på nybyggen som vid 
saneringsobjekt. Stonel-fästsystemet är ett sk. måttmodulerat system som 
resulterar i höga arbetsprestationer.  

2 Planering 
Vid planeringen bör följande frågor beaktas: 
- Fasadens rekommenderade utgångshöjd från marken är 500 mm. 
- Ventilationsspalten får inte täppas till t.ex. med plåtbeslagning.  
- Tegelskivans minimiskärbredd är 200 mm. Skärningen bör göras så att 

raden av vertikala fogar bredvid skärfogen hålls intakt. 
- Skivor under 500 mm, vilka inte överlappar i sidoriktningen, måste stödas 

både i övre och nedre kanten. 
- Vid slagömtåliga områden, t.ex. bredvid ytterdörrar, rekommenderas att 

man använder horisontalskenor med en 300 mm fördelning. 
- Lättare utrustning t.ex. armatur o.a. kan fästas direkt vid tegelskivan enligt 

separata fästinstruktioner. 
- Brandstegar och annan tyngre utrustning som ska fästas vid fasaden bör 

fästas enligt separata instruktioner. 
 
För varje objekt gör man upp en separat elementplan, som definierar elementens 
typ och storlekar.  Hörn- och skalelementen färdigställs enligt bestämda mått, och 
därför måste man besluta hur ytterhörnen och fönstersmygarna ska göras (med 
hörntegel eller rakt tegel) före planeringen. Raka element görs enligt 
standardmått (1200x600) och måste alltså skäras på arbetsplatsen. 
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2.1 2.1 Teknisk information  
 

 
Fasadyta Bränt tegel Keramisk platta 

Storleken på en enskild 
ytplatta  

Standard tegelplatta 
285x85x20, 

specialtegelplatta 
270x75x20 

Definieras enligt objektet 

Fog Polymodifierat cementbaserat fogbruk 
Fogbrukets elasticitet 4 % 

Fogens yta Mikrosten (stenkross) 
Efterfogningstemperatur > +5, torkningstid 3 dygn 

Stomme Varmförzinkad 275-350 g/m2 
Storleken på en Stonel-

tegelskiva 
0,72 m2 0,50…0,91 m2 

- höjd 600 mm 500…700 mm 
- bredd 1200 mm 1000...1300 mm 

- tjocklek 21 mm 15...20 mm 
Vikt ca 40 kg/m2 ca 20…50 kg/m2 

Ytplattans förband 1/2, 1/3 sten samt 
löpförband 

1/2, 1/3 plattan samt löpförband 

Värmerörelse 0,5 mm/m (20 C- +50 C) 
Spaltbredd (min)  Som kallfasad 25 mm, som isolerad 35 mm 

Rörelsefogar Med 7,5 m mellanrum, ifall längden/bredden överstiger 12 m 
Isoleringsmöjlighet 40–250 mm 

Fästen Varmförzinkad 275 g/m2, tjocklek 2,0mm 
Skenor Varmförzinkad 275-350 g/m2, tjocklek 1,25mm 
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2.2 Sprängbild 
 
 

 
 

1. Väggfäste 
2. Isoleringsskena 
3. Monteringsskena 
4. Stonel-tegelskiva 
5. Sexkantshålskruv 
6. Borrskruv (bindning av tegelskivorna vid fogarna före 

fogning på arbetsplatsen, 6 st/element) 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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2.3 Dimensionsbilder 

2.3.1 Stonel-tegelskiva 

2.3.1.1 Rakt element 

 
2.3.1.2 Hörn vänster element 
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2.3.1.3 Hörn höger element 

 
2.3.1.4 Skal element 
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2.4 Stonel –fästsystem 
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2.4.1 Monteringsskena 

 
2.4.2 Isoleringsskena 
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2.4.3 Fästanordningar 

2.4.3.1 Väggfäste 65 (SK65) 

 
2.4.3.2 Väggfäste 115 (SK115) 
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2.4.3.3 Väggfäste 165 (SK165) 

 
2.4.3.4 Skarvfäste 120 (JK120) 
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2.4.3.5 Väggfäste + Skarvfäste 
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3 Montering 
3.1 Förarbete 

Monteringsarbetet för isolerings- och tegelskivorna kan göras på ställning eller på  
lyftplattform med beaktande av arbetarskyddsföreskrifterna. 
 
Före arbetet lösgör man från fasaden: 
- Utrustning och anordningar på fasaden, som skall återmonteras 
- Gamla stuprör. I stuprörsanslutningarna för takrännorna monteras 

vattenutkastare under arbetstiden. 
 
Externa täcklister och droppbleck för fönster och dörrar avlägsnas och nya 
monteras istället. 

3.2 Lagring  
Stonel -tegelskivorna levereras på engångspallar. Pallen är skyddad med plast 
och hopspänd med ett spännband av plast. Pallarna lagras på ett jämnt underlag 
på ett lämpligt avstånd från väggen som är under byggnad. 

3.3 Montering av Stonel -fästsystem 

3.3.1 Underplåt 
Montera underplåten enligt konstruktörens instruktioner. 

3.3.2 Väggfäste 
Använd laser eller utsättningstråd som hjälp vid monteringen av väggfästena, så 
att väggfästena är i samma slits. Monteringen utförs från vänster till höger och 
nedifrån uppåt.  
Montera nedre kanten på det första väggfästet enligt bilden (97 mm ovanför 
tegelfasadens önskade nedre kant). 
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Med början från ett hörn måste det första väggfästet vara ca 300 mm inåt från 
det blivande hörnet. Fäst de följande väggfästena horisontalt med en 600 mm 
fördelning. (detta styr den kommande beklädnadens horisontala rätlinjighet). 
De vertikala fästena monteras med en 700 mm fördelning. Använd en 
specialskena som hjälp vid monteringen: fäst in de övre väggfästena färdigt i 
specialskenan, så att den fungerar som styrdon vid monteringen av fästena. 
 

 
 

3.3.3 Bindning av det yttre skalet 
Gör bindningen av det yttre skalet enligt konstruktörens instruktioner. Nedan som 
exempel en bild på ett objekt, där det gamla skalet bevaras och en värmeisolering 
och en fasad av Stonel-tegelplattor läggs ovanpå. 

 

3.3.4 Montering och uträtning av specialskenan 
Fäst specialskenan i fästena med 8 mm sexkantsskruvar. 
Räta ut skenorna och spänn skruvarna.  
Använd laser eller en lodlina vid uträtningen. 

3.3.5 Förbindningsfäste 
Förbindningsfästen används för att förbinda vertikala specialskenor. 
Förbindningsfästen ersätter väggfästen på förbindningsstället. 
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3.3.6 Isolering 
Värmeisoleringens typ och tjocklek definieras i byggplanerna. Ifall isoleringen 
överstiger 50 mm, rekommenderas det att bottenskiktets isolering monteras 
horisontalt och ytskiktet vertikalt (fogarnas överlappning). 

3.3.7 Montering av en monteringsskena 
Fäst den nedersta monteringsskenan i de näst lägsta hålen i specialskenan med 8 
mm sexkantsskruvar. 

 
Nedifrån uppåt är det första skenintervallet 400 mm och de följande 600 mm. 
Ifall tegelskivan måste skäras till lägre höjd, t.ex. under fönstren, måste 
fästskenan alltid fästas enligt den skurna tegelskivan.  
 
Vid övergångar och horisontala rörelsefogar måste tegelskivan stödas, både vid 
den övre och den nedre kanten. På dessa ställen läggs monteringsskenan i 
tegelelementets nedersta fästtunga. Sålunda är det första skenintervallet nedifrån 
uppåt 500 mm och de följande 600 mm. 
Fästtungorna är belägna med 100 mm intervall i tegelskivan, dvs. bakom varje 
platta. Jfr. punkten Rörelsefogar. 

3.3.8 Skärning 
Isolerings- och monteringsskivorna skärs med plåtsaxar. 
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3.4 Montering av en Stonel-tegelfasad 

3.4.1 Montering av monteringsskenan för en kallfasad 
Montera monteringsskenan 190 mm högre än beklädnadens önskade nedre kant 
när en kallfasad utförs. 

 
Nedifrån uppåt är det första skenintervallet 400 mm och de följande 600 mm. 
Ifall tegelskivan måste skäras till lägre höjd, t.ex. under fönstren, måste 
fästskenan alltid fästas enligt den skurna tegelskivan.  
 
Vid övergångar och horisontala rörelsefogar måste tegelskivan stödas, både vid 
den övre och den nedre kanten. På dessa ställen läggs monteringsskenan i 
tegelelementets nedersta fästtunga. Sålunda är det första skenintervallet nedifrån 
uppåt 500 mm och de följande 600 mm. 
Fästtungorna är belägna med 100 mm intervall i tegelskivan, dvs. bakom varje 
platta. Jfr. punkten Rörelsefogar. 

3.4.2 Montering av en tegelskiva 
Vid fördelningen av tegelskivorna måste man se till att en skiva som understiger 
300 mm inte läggs i hörnen. 
Fasadläggningen påbörjas vid den vänstra nedre kanten. 
När man börjar vid hörnet skärs överflödiga plattänder bort, ifall man inte 
använder hörnelement. 
 
Lyft den nedersta radens tegelskivor på monteringsskenan så att skivans 
stödtungor bär upp skivan både vid den nedre och den övre kanten. 
Gör på samma sätt för alla detaljer och horisontala rörelsefogar t.ex. fönster, 
dörrar o.a. 
Följande rad så att tegelskivorna stöds vid den övre kanten. 
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3.4.3 Bindning av plattorna vid varandra 
Tegelskivorna binds vid varandra med borrskruvar som följer med leveransen. 
Följande skruvar ingår: 3 st för vertikalfogen och 3 st för horisontalfogen. 
 

 

3.4.4 Skärning 
Tegelskivorna skärs med en diamantslipskiva. Stommen bakom skivorna skärs 
med en stålskiva. 
Vid fönstren eller dörrarna kan tegelskivan skäras kortare eller lägre enligt behov.  
- Skär skivan med tegelytan utåt.  
- Rita in stycket som skall skäras på tegelskivan. 
- Sätt styrdonet på det ställe som skall skäras. 
- Skär skivan med hjälp av styrdonet. 

Ifall hörnen utförs med en rak vertikalfog, så skärs stommen bort ca 25 mm från 
kanten från den tegelskiva som kommer i samma plan som hörnet. Denna 
skärning utförs på baksidan av tegelskivan. Använd ögon- och hörselskydd när du 
skär. Under arbetet bör man ta hänsyn både till sin egen och omgivningens 
arbetssäkerhet. 

3.4.5 Fogning på arbetsplatsen 
Blanda murbruket med en vispblandare enligt instruktionerna som följde med 
leveransen. 
Blanda med vispblandaren ca 2 minuter och låt massan stå i ca 5 minuter och 
blanda därefter ännu i ca en halv minut. 
Spritsa murbruket med en jumbopistol in i de öppna fogarna mellan skivorna så 
att murbrukets yta blir ca 3-4 mm djupare än tegelplattan. 
Jämna ut den våta fogen med ett fogjärn till samma plan som fabriksfogen. 
Spruta stenkross på den våta ytan från ca 30 cm avstånd med minsta möjliga 
tryck. 

3.4.6 Rörelsefogar 
Rörelsefogarna bör göras med 7,5 m intervall, ifall längden/bredden är över 12 m 
(t.ex. en vägg som är 12 m bred och hög behöver inte rörelsefogar).  
Tryck ett 20 mm tjockt cellgummiband på fogens botten och foga den mängd 
massa som konstruktören bestämt ovanpå bandet. Bearbeta fogens yta genom 
att använda ett fogjärn. 
I rörelsefogen kan också sprutas stenkross som ingår i leveransen, och då får 
rörelsefogarna samma färg som de övriga fogarna. 
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Bilden visar ett exempel på en horisontal rörelsefog (borrskruvarna har 
utelämnats och fördelningen av monteringsskenan har ändrats). 

 
Bilden visar ett exempel på dimensioneringen av horisontalskenan efter en 
horisontal rörelsefog. 

  

Horisontalrörelsefog 
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3.4.7 Plåtbeslagning 
Fönsterblecken måste monteras med extra omsorg. Fönsterbläcken visas i 
byggnadsfigurerna. Fönsterbläcken ska monteras i skåran i fönsterkarmen. 
Plåtbeslagningens stöd ska vid behov säkras och stödas vid framkanten med 
metallister. 

3.4.8 Slutarbete 
Fäst armaturen, skyltarna, sensorerna och ledningarna o.a. på plats enligt 
fästinstruktionerna. 
 

4 Instruktioner för infästning på en Stonel -tegelelementvägg 
4.1 Lätta konstruktioner  

Lätta konstruktioner som väger under 10 kg, t.ex. armaturer, plaketter, sensorer, 
ledningar o.a. kan fästas direkt på en Stonel tegelfasadvägg med ankare av 
tunnplåt. Nedan en bild på en ankare av tunnplåt. 

 

4.2 Tunga konstruktioner 
De tyngsta fasta konstruktionerna (över 10 kg) ska fästas genom Stonel -
tegelfasaden ända till den bärande stommen eller i vissa fall vid Stonel -
fästsystemet. I så fall ska man observera att ett större hål/öppning görs i 
tegelfasaden, så att en eventuell rörelse av konstruktionen inte skadar 
tegelfasaden (ex. bilden nedan). 
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  TEKNISK SPECIFIKATION  
 

SPU Isolering AB Tel: +46-(0)31-13 50 50  www-spu-isolering.se 
BOX 184 Fax: +46-(0)31-773 70 75 info@spu-isolering.se 
401 23 GÖTEBORG 
 

 

 

 

SPU AL 150 
Produkt: Isoleringsskiva av Polyuretan (PIR) 

Storlek: 1200 x 2400 mm  

Spånt: Helspåntad på alla sidor 

Ytskikt: 115 µm tjockt aluminiumlaminat på båda sidor om isoleringsskivan 

Värmekonduktivitet: 
λDesign EN 13165 

0,023 W/m²K  

Densitet: 
EN 16135 

35 – 38 kg/m³  

Vattenabsorption: 
EN 12087 

≤ 1,5 vol. % 

Tryckhållfasthet: 
EN 826 

≥ 100 kPa 

Draghållfasthet: 
EN 1607 

≥ 320 kPa 

Värmebeständighet: -40° - +100° (kortvarigt +250°) 

Brandskyddsklass: E-s2, d0 

Antändningstemperatur: +400° (vid flamma ca +300°) 

Toleranser: 
- Tjocklek  (EN 823) 
- Längd  (EN 822) 
- Bredd  (EN 822) 
- Diagonalmått  (EN 824) 
- Planhet  (EN 825) 

 
+5 mm / -2 mm 
± 10 mm 
± 7,5 mm 
Max 14 mm skillnad mellan diagonalerna 
Max 10 mm 
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