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Flexibel bredd och höjd

Elementen kan kapas horisontellt beroende på vilken 
höjd du önskar på blocken, i exemplet ovan 1/3 (20 cm).

270 cm

Ett BEWI-element är som 
standard 60 cm högt.  
Fyra och 1/3 (20 cm) 
element ger en höjd på  
260 cm. 270 cm med 
kronavslutning överst. 
Se bild till vänster.

Tips:
Du bestämmer den totala 
höjden genom att kapa 
det nedersta elementet. 
Beräkna höjden uppifrån.

Elementen levereras omonterade. Blocken byggs på plats med 
plastbroar som finns i olika bredder för vald betong- tjocklek. 
Vid 140 mm betongkärna, 190 mm plastbro i vinkel, vid 190 mm 
är det 260 mm i hörnblocket. 

Isolerskivorna till BEWI Byggsystem finns i olika tjocklekar (se 
sista sidan för mått), vilket gör valmöjligheterna för väggens 
totala tjocklek stora.

Vill du bygga på ”norskt” vis med sulblock / grundsula har vi 
även lösningar för detta.

80 + 140 + 80 mm

Låsen på broarna kan 
kapas av. Det ger dig 
möjlighet att  placera 
broarna hur som helst i 
förankringen. Den flexi-
biliteten får du nytta 
av när du bygger olika 
grundläggningslösningar. 
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Montering av vägg

Armering: För armering av vägg skall konstruktionsritningar följas.

Kapa intill hörnelementen. Ifall du behöver kapa elementen för att längderna ska passa ser du till att det inte finns mer  
än 10 cm från snittytan till närmaste bro. Kom också ihåg att du alltid måste sätta i alla plastbroar för att säkerställa att  
betingbelastningen blir jämnt fördelad.
Ifall du behöver kapa mer än 10 cm från närmaste bro, måste du tilläggsförstärka.

Sätt ut alla hörnblock i det första skiftet.
Det ska finnas ett långt och ett kort hörn per vägg.

Bygg väggarna mellan hörnblocken genom att placera ut raka 
block längs ett snöre eller läkt. Obs! Kapa intill hörnelementen.

När du är klar med första skiftet lägger du armeringen i den 
nedersta plastbron.

Lägg därpå i det övre lagret med plastbindningar och lägg  
armeringen i det.

Det andra skiftet ska läggas så att det överlappar det första  
för att uppnå maximal stabilitet. 

Det är mycket viktigt att spåren på broarna hamnar på  
linje mellan skiften, både med tanke på den vertikala  
armeringens och skruvfästenas placering.

1 2

3 4

5 6
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Strävsystem

Efter betongfyllningen är det viktigt att du 
kontrollerar och ev. justerar stöden på nytt.

                          ca 1,5 m.

Ställningskonsol
Maxhöjd 195 cm

Max. 2 m

Sammanfogningsfäste

Max. 2 m

Sammanfogningsfäste

Kom ihåg att väggskenorna ska fästas
med två skruvar i varje skiva.

Obs! Kom ihåg att markera var vattenburen
värme ligger i golvgjutningen eftersom
strävsystemet måste förankras i golvet.

Tips:
Du kan också fästa en 2” x 4”-regel i golvet
för att inte av misstag borra i zoner med
värmeledningar.
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Vid användning av regelfästen runt öppningar 
monteras dessa mot alla sidor utom botten. 
Regelfästena limmas fast med monteringslim. 
Bredden på dörrar- och fönsteröppningar skall  
vara minst 150 mm större än konstruktionsmåtten. 
Höjderna vid öppningar kapas minst 75 mm större 
än konstruktionsmåtten. Vill man ha lite spelrum 
för fönster- och dörrinstallationer bör måtten på 
öppningarna ökas något (kontrollera med 
fönster-/ dörrleverantör). 

Om det är nödvändigt kapas blocken i över-, eller 
underkant av fönster. Halvblock kan användas för 
att om möjligt undvika kapning. 

I regelfästena monteras sedan reglar. Reglarna 
fästs till regelfästena med långa rostfria skruvar 
som sedan gjuts fast i betongen.

Kom ihåg att 
förstärka 
ursparningarna.

TIPS: Gör några hål i ursparningens 
nedre del så att luften kan passera vid 

betongpåfyllningen.

Regelfästena avstyvas både horisontellt och vertikalt med 
tvärgående stag. 

Se till att ha rejäla inspektionshål i underkant av öppningar 
så att gjutning kan observeras och utföras på ett bra sätt. 
Närmast hörnen av öppningarna och en bit in får det inte 
finnas inspektionshål, då detta kan göra att betongen 
rinner ut.

Vid stagning av dörrar och portar fästs det nedre  
horisontella staget fast i underliggande platta för låsning 
mot sidledsförflyttning av muren. 
Alternativt kan väggen stagas utifrån för att  motverka 
sidledes förflyttning.

Ursparning och avstyvning

Avstyvning vid öppningar
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Armering ska ha minst 500 mm överlapp.  
Överlappande armering måste liggas ovanpå  
varandra (inte bredvid) och fogas samman.

Betongen ska fyllas på löpande i tre skift. Kom ihåg 
att använda gjutstrumpa eller pumpslang. Grund-
regel: väggarna fylls med en meter betong / timma.

Innan du börjar gjuta måste du montera knaster-
skydd på den översta elementradens topp, för 
att skydda knastren mot betongspill. Vill du få en 
kronavslutning, behåll kantskydden på. Betongen 
får inte vibreras. 
Självkompakterande betong får inte anändas.

Armering och betongfyllning

1. skift 3. skift2. skift
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Håldäck eller liknande.

BEWI Byggsystem ger en fullvärdig
betongkonstruktion. Därför kan du
använda olika slags bjälklag:

•	 betongdäck
•	 träbjälklag
•	 håldäck

Vid ytterligare påfyllnad av 
betong i väggen bör bjälklagets  
ytterkant säkras genom att skruva 
fast plank eller liknande.

Träbjälklag

Bygg väggen minst 25cm högre än våningshöjden.

Följ konstruktionens anvisningar för infästning av bjälklag.

För lättare konstruktioner gäller generellt beskrivning nedan.

Ta ut hål av minst diametern 15 cm på BEWI-elementen,
på ca 80 cm avstånd.

Skruva fast bjälken i de ingjutna plastreglarna.

När betongen har härdat träs fyrkantsskivor på 
bultarna som sticker ut genom träbalken, varpå 
muttrarna skruvas fast och bultarna dras åt. 
Nu kan mellanbjälkar monteras.

Bjälklag
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Förstärk skarvarna med reglar
Om du behöver kapa elementen för att längderna 
ska stämma förstärker du skarvarna med reglar 
som du skruvar fast i skruvfästena. Reglarna ska 
skruvas i minst två stycken indändes plastbroar  
per element.

Kom ihåg avståndet till plastförankringarna
Se till att det aldrig är mer än 10 cm från snittytan 
till närmaste skruvfäste/förankring.
Om det skulle bli mer än 10 cm, måste du förstärka.

Förankring av väggavslut
Skruva fast läkt/plank på sidorna.
Sätt därefter en planka mot öppningen
och lås med stämp.

Kom ihåg stöd vid mellanvägg
När du fyller på betong vid mellanvägg bör du 
stödja ytterväggens utsida.

Användbara råd och tips

Strävsystem
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Kom ihåg att hålla rätt avstånd
För att knastren/skivorna ska passa ihop måste de  
kapas i hela 5 cm avstånd och inte mindre än så, pga. 
knastermönstret.

Ingjutna reglar
Det är viktigt att de ingjutna reglarna i blocken placeras 
ovanför varandra både pga. monteringen av stöd-
systemet och montering av fasadbeklädnad.

Kapa intill hörnelementen
Om längderna inte stämmer och elementen måste 
kapas bör detta göras så nära hörnelementen som  
möjligt. Detta för att få de ingjutna reglarna i blocken 
till att gå ihop, med tanke på fortsatt arbete.

Kom ihåg att hålla rätt avstånd till ...
Ifall du behöver kapa mer än 10 cm från 
förankringsskenan, måste du tilläggsförstärka.

Återfyllning
Betongen måste ha minst 14 dagars härdningstid innan 
den kan återfyllas utvändigt. 

De här längderna passar in i längd
riktningen i BEWI Byggsystem
Varje hörnelement är 450x1050 mm Dvs. 
att två hörn blir 1500 mm (långt + kort). 
I den här tabellen har vi sett till att varje 
element kapas med två vertikala snitt så 
att det bildas två hörn på sammanlagt 
1500 mm + 600 mm + 600 mm osv.

Belastning
Färdiggjuten vägg måste stå i 7-14 dagar 
innan den belastas med exempelvis 
bjälklag. Kontakta betongleverantören 
för rekommendation om tid.

Dessa monteringsinstruktioner för BEWI Byggsystem ger dig kunskap om systemets möjligheter 
och konstruktionsmetoder. Det är samtidigt mycket viktigt att du följer gällande bestämmelser 
för ditt byggprojekt. 

Kontrollera senaste uppdateringen på www.bewi.com
BEWI Byggsystem är ständigt under utveckling. På www.bewi.com hittar du senaste nytt om 
byggsystemet, eller ytterligare användbara tips och råd. 

Lycka till med arbetet!

Användbara råd och tips

210 cm

270 cm

330 cm

390 cm

450 cm

510 cm

570 cm

630 cm

690 cm

750 cm

810 cm

870 cm

930 cm

990 cm

1 050 cm

1 110 cm

1 170 cm

1 230 cm
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P R O D U K T FA K TA

Specifikationer Uvärde Betongkärna Kärna Mått utv.  Mått inv.

BEWI 80 + 80 0,19 0,14 m3/m2 140 80 80
BEWI 80 + 80 0,19  0,19 m3/m2 190 80 80
BEWI 130 + 80 0,15 0,14 m3/m2 140 130 80
BEWI 130 + 80 0,15 0,19 m3/m2 190 130 80
BEWI 130 + 130 0,12 0,14 m3/m2 140 130 130
BEWI 130 + 130 0,12 0,19 m3/m2 190 130 130

ELEMENT BYGGSYSTEM

Benämning Utvändiga mått                   

BEWI Rakt element 80+80 1200 x 600  

BEWI 90-graders 80+80 för 140-kärna 1050 x 600/450 x 600 

BEWI 90-graders 80+80 för 190-kärna 1050 x 600/450 x 600 

BEWI Ytterhörn 130+80 för 140 mm kärna 1100 x 600/500 x 600 

BEWI Ytterhörn 130+80 för 190 mm kärna 1100 x 600/500 x 600 

BEWI Innerhörn 130+80 för 140 mm kärna 800 x 600/200 x 600 

BEWI Innerhörn 130+80 för 190 mm kärna 800 x 600/200 x 600 

BEWI rakt element 130+130 1200 x 600 

BEWI hörnelement 130+130 för 140 mm kärna 1100 x 600/500 x 600 

BEWI hörnelement 130+130 för 190 mm kärna 1100 x 600/500 x 600 

TILLBEHÖR
 
Benämning Utvändiga mått             

Gjutskydd 100 mm 80+80 600 x 100 x 80 

Plastbro 90 mm   

Plastbro 140 mm  

Plastbro 190 mm  

Plastbro 400 mm  

Plastbro 260 mm för hörn till 190 mm element

BEWI regelfäste (kan beställas i unika mått) 1200 x 300 mm

Stödsystem för ICF Byggsystem  

BEWI Byggsystem produktsortiment



Se gärna vår instruktionsfilm för 
BEWI Byggsystem. 
Där finns tips och nyttig information 
för dig som ska bygga!

Anteckningar

BEWI Insulation AB
www.bewi.com | order.insulation@bewi.com


