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BRUKSANVISNING

L-Element 

•  Forbered tomten ved å grave bort 
jord til du oppnår anvist dybde
for fundamentet.

   
 

•  Legg et lag med grus eller pukk
for drenering. Dreneringsrør legges
i den dypeste delen under fundamentet
som vist på tegningen. 

 
 
   
  
 • 

 
Juster underlaget til korrekt høydenivå
ved å legge et tynt lag med grus. 
Komprimer, avrett og sjekk at vertikalt 
avvik er innenfor +/- 10 mm.

 
 

• 
 
Marker ut hjørner og strekk snor.

• 
 
Plassér hjørneelementene.
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•  Montér L-elementer mellom de to
første hjørneelementene. 
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  Ved behov tilpasses det siste elementet 
der målene ikke går opp. Bruk håndsag, 
sirkelsag eller stikksag for å dele elementet. 
(Den delte biten kan plasseres hvor som 
helst på siden, så plassér den der den passer 
best estetiskt). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Den avsagde biten kan ved behov 
brukes på en av de andre sidene.

 

  Legg lag 3 med isoleringsplater på 
samme måte og fest dem på lag 2. 
Dersom det skal være gulvvarme kan 
gulvvarmeplater erstatte det øverste 
laget med isolasjon (se figur 6 ).

  
  
 

  Kontroller igjen at elementene ikke har 
flyttet seg ut av posisjon. 

  Kontroller vinklene igjen ved å måle 
diagonallengden X og Y (X=Y).

 
 

  For at elementene skal stå stabilt ved 
støpingen må motfylling legges på 
utsiden av elementene. Motfyll opp til 
2/3 av elementenes høyde på utsiden 
rundt hele grunnen.

 
  
  
 

  Legg ut armeringsnett i henhold til gjeldende 
armeringsbeskrivelse for bygget. 
Bruk armeringsdistanser (kjøpes separat) for 
å få riktig høyde på armeringen.

  
   
 

  Ved bruk av gulvvarmeplater plasseres 
armeringsnettet direkte på platens knaster.   

 

  Det er da klart for støping av plate.
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  Når samtlige elementer er monterte festes elementene 
sammen med låsekil, fikseringskil og spikerplate. Ved behov, 
kutt låsekilen til samme høyde som elementene, og trykk den 
ned i sporet på siden av elementene.

  
  
 

  Bruk fikseringskil i skjøtene på skråkanten på toppen av 
elementet (ved betongplaten). Bruk hånden for å trykke 
ned fikseringskilen.

 

 

  Bruk spikerplate i skjøtene på elementets 
framkant  (inn mot midten). Trykk ned 
spikerplaten med foten.

 

  Kontroller at elementene ikke har flyttet seg og
kontroller grunnens vinkler (diagonallengden skal 
være likt i begge retninger (X=Y).

   

 

  X  

 

  Plassér ut det første laget med EPS-isolasjon
innenfor elementene. 

  Plassér det andre laget med EPS-isolasjon slik
at de overlapper 50mm over elementene i begge 
retningene for å unngå gjennomgående skjøter.

   

 
 
  Fest platene i lag 2 sammen med lag 1 ved å 

bruke plastspiker (kjøpes separat).  

   

 

Vi anbefaler at at den delte biten er 
minst 200 mm. Dersom avstanden (A) 
er mindre enn 200 mm må to elementer 
deles.


