Utfackningsvägg

EN EFFEKTIV FASADLÖSNING

En vägg som spar tid och kraft
Vi ser till kundens alla behov och är en helhetsleverantör. Vi erbjuder färdiga
utfackningsväggar med stålreglar, en mycket konkurrenskraftig lösning för byggnader
med betongstomme. Du får ett tätt hus fort samt minskar krantid och vänta med
ställningar till sent i projektet. Det både sparar pengar och ökar effektiviteten.

Färdiga väggar sparar tid och kostnader

Väggarna kan kompletteras

Med våra utfackningsväggar får du en tät byggnad snabbare än
med en platsbyggd vägg. Vi skräddarsyr väggarna för byggnaden
och levererar "just-in-time". Vi samordnar även leveranser av
utfackningsväggarna med övriga leveranser till projektet. Det
ger en enkel och smidig lösning för dig som kund. Färdiga
väggelement innebär också att du kan göra tillval som innebär att
färre moment utförs på byggplatsen. Att till exempel välja till
fönstermontering är bra inte minst ur arbetsmiljösynpunkt,
eftersom det blir färre tunga lyft. Dessutom spar du kostnader tack
vare att krantiden kan minskas.

Det finns möjlighet att bygga in stålpelare i utfackningsväggen
för vertikal bärning av ovanliggande betongelement. Vi erbjud‑
er även montage av fönster i väggarna samt andra komplette‑
ringar, exempelvis valvavstängare och skyddsräckesfästen.

Hållbara lösningar
Vår utfackningsvägg är en väl beprövad lösning, som
dessutom är klimatanpassad. Det blir totalt sett lägre CO2-utsläpp
jämfört med att bygga på plats. Vi använder oorganiskt material utan
risk för mögeltillväxt. Alla ingående material är självklart registrerade
hos Svanens husproduktportal och Byggvarubedömningen.

Vi levererar hela stommen
Utfackningsväggen ingår som en del i vårt kompletta stom‑
system tillsammans med plattbärlag, skalvägg och balkonger.
Kontakta någon av våra projektledare så berättar vi mer om
produkten utfackningsvägg och hur vi tillsammans kan skapa
en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv yttervägg för ditt
projekt. Vi är din kompletta stomleverantör!

Teknisk beskrivning
Specifikation:
• Längdmått max 7700 mm
• Höjdmått totalt max 3150 mm
• Väggarna tar bara horisontella laster från vind, inga vertikala laster.
Material stomme:
• Stålregelstomme 170/195/220 mm
- Slitsade reglar cc600
- Slitsad syll med 10 mm syllisolering
- Slitsade hammarband
-1,5 mm halvslitsade reglar vid fönster och dörr
• 9,5 mm väderskiva, kanter och skarvar tejpas
• Lyft, M20-gängor
Tillval:
•
•
•

Montage av tillhandahållna fönster
Valvavstängare för bjälklagshöjd 240 till 280 mm
Inbyggnad av tillhandahållen stålpelare

Kompletteringar
: Montering fönster max 80 kg (ca 2m2, större vid förfrågan)
•
- Tätning med svällband
• Montering valvavstängare
-30-50 mm stenull alternativt PIR-isolering
- Förmonterade räckeshållare
- Skarvplåtar för hörn och rakskarv
- Valvavstängare för balkong
- Avstängningslist 30x30 mm för tätning mot bjälklag
• Inbyggnad av tillhandahållna stålpelare
- Stålpelare brandskyddas med 30 mm Isover FireProtect 150
• Vattenavledare i underkant vägg (Droppnäsa)
• Träregel 45x120 mm för infästning av stag
Exempel, tvärsnitt vid färdig vägg:

Energi: Ca 0,14 W/M2K

Energi: ca 0,20 W/m2K

Energi: ca 0,17 W/m2K

För ytterligare information, kontakta någon av våra projektledare.
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Ovanstående tvärsnitt bedöms uppnå ljudreduktion R'w 55 dB R´w+Ctr 48 dB och brandklass EI30-EI60

