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VAD INNEBÄR

ALLMÄNT OM KONTANTLYFT

Självbyggeri, inred själv
Det organiserade självbyggerikonceptet är och har varit en viktig del i Småas verksamhet som startade 1927. I dag består
självbyggeriet i huvudsak av invändigt färdigställande av bostaden. Du avsätter 20-25 veckor av din fritid, kvällar och
helger till att inreda själv. Detta under ledning av Småas personal, som finns tillgänglig under ordinarie arbetstid.

Kontantlyft
I vårt självbyggerikoncept så ingår allt byggmaterial (standardutförande) antingen som materialleverans vid huset eller i
form av kontantlyft.

självbyggeri?

I samband med planerandet för självbyggeriet sammanställer vi instruktioner, tidplaner och leveransplaner i en separat
pärm som du erhåller vid självbyggeristart/kontraktsskrivningen. Första gången du kliver in i din nya bostad, ser det ungefär ut som på bilderna här nedanför.

Vad krävs?
Som självbyggare bör du vara beredd på:
– Tunga lyft
– Damm och smuts
– Fysiskt arbete
– Avsätta tid, räkna med 20-25 veckor av fritid, kvällar och helger

materialspecifikation och verktyg

Kontantlyftet är projektspecifikt och en kontantlyftsplan erhålls då du ska starta dina arbeten. Vanligtvis brukar spackel,
remsor, färg, tapeter, kakel, klinker, fix, silikon, fog samt fästmaterial typ, spik, skruv, lim och mindre listverk ligga som
kontantlyft. Beloppet varierar mellan projekten och avser den standard som anges i försäljningsmaterialet. Utbetalning av
kontantlyftet sker i samråd med Småas självbyggeriinstruktör.
Materialspecifikation
I materialspecifikationen framgår det vilket material och hur mycket som kommer att levereras. Det är viktigt att du följer
instruktionerna från Småa hur detta material ska omhändertas och förvaras.
Verktyg
Nedanstående verktyg bör du ha för att kunna lyckas som självbyggare:

Du bör även vara noggrann. Små detaljer kan bli väldigt märkbara när man sedan börjar möblera och leva i bostaden.
Du bör ha goda kunskaper i hur följande verktyg används:
– Vattenpass			– Vinkelhake			– Hammare
– Skruvdragare			– Såg/geringssåg
Garanti
För att garantitiden, 5 år, för de byggnadsarbeten och material som våra entreprenörer utför och tillhandahåller ska gälla,
är det ej tillåtet för dig som självbyggare att göra ingrepp i arbeten så som el, värme, ventilation, sanitet och tätskikt i våtrum. Har du egna önskemål gällande till exempel förändringar inom el? Ta kontakt med projektets ansvarige inredningsvalskoordinator och hör om det är möjligt för våra entreprenörer att utföra dem som inredningsval.

Så här ser det ut när du som självbyggare tar över huset
4
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Hammare

Spikförsänkare

Kofot

Vinkelhake

Tumstock
Längd: 2 000 mm

Vattenpass
Längd: 1 800 resp. 600 mm

Fogsvans

Sticksåg

Geringssåg för listsågning

Isoleringskniv

Kniv

Universalkniv
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Skruvmejslar

Borrmaskin/Skruvdragare

Bits

Träborrar

Kakeltång

Kakelskärare

Sträcksnöre

Bruksvisp

Karmborr

Dosfräsar

Kakelborr

Slagborrmaskin
(vid betongstomme)

Murbrukshink

Murslev

Tandspackel

Svamp

Blyertspennor

Snörslå

Lod

Patronspruta

Penslar

Roller

Tapetslätare

Tapetborste

Skruvtvingar

Karmnyckel/T-nyckel

Baksmälla

Skivhiss

Stege

Söksystemsats
Hole in One 800

Dossats 1-1/2

Kährs golvläggningsverktyg
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GENERELLA ORDNINGSREGLER
säkerhet och försäkringar

– Arbetsplatsen är ej lämplig för barn, håll därför ständigt uppsikt över barn som vistas i området.

Av Småa får du ett utrustningspaket bestående av:

– Du som självbyggare skall aktivt ta del av arbetsplatsens arbetsmiljöplan/arbetsplatsinformation.
– Du är försäkrad via en självbyggeriförsäkring hos det försäkringsbolag Småa använder. Försäkringen gäller för
– två personer i självbyggerihushållet. Tänk på att kvarlämnade verktyg, maskiner eller värdesaker i huset ökar
– inbrottsrisken.
Tillfälliga anordningar
Låsning Byggsystem, berörda entreprenörer kommer att ha tillträde till samtliga hus. Du som självbyggare har endast
tillträde till ditt eget hus.
Skyddshjälm

Varselväst

Öronproppar & skyddsglasögon

Första Hjälpen paket
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Elektrisk kakelsåg

Elektrisk sticksåg

För värmen svarar en provisorisk golvvärmecentral. Max temperatur för golvvärmaren är 30 grader.
I varje hus kommer det att finnas en byggcentral för 10A 230V.
Vatten finns till att börja med endast vid bodetableringen.
Finns i bodetableringen.

Generella ordningsregler
Bilar:			
Parkera vid markerade/anvisade platser.

Följande verktyg kan du klara dig utan men de gör arbetet mycket enklare:
Dessa går även att hyra. Hör med Småas personal om uthyrningsställen.

Elektrisk Geringssåg/Kap

Värme		
El		
Vatten		
Wc		

Spikpistol

Sopor:			

Källsorteras enligt anvisningar.

Materialleveranser:
			

Självbyggaren ansvarar för allt material som har levererats på plats i eller utanför huset.
Samtliga leveranser skall snarast möjligt kontrolleras till kvalitet och mängd, samt ev skador.

Reklamationer:		

Skall skriftligen meddelas till platskontoret snarast efter leverans.

Städning:		

Skall kontinuerligt utföras.

Skyddsföreskrifter:
Du som självbyggare ansvarar för att arbets			
platsens skyddsföreskrifter följs så att du
			
själv samt Småas underentreprenörer kan
			arbeta utan risk.
			
Varselkläder, hjälm, skyddsskor och ID06
			
ska alltid bäras. Använd även hörselskydd,
			skyddsglasögon och handskar.
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EXEMPEL PÅ TIDPLAN
Exempel på Självbyggeritidplan
Rad

Namn

1

Möten med Småa

2

Möten med entreprenörer

3

Enkling inkl. vindslucka

4

Stomsyn

5

Montering väggips, inklädning av rör

6

Montering av fönsterbänkar

7

Kompl. dörr- och fönstersmygar

8

Kompl. glespanel

9

Gjutning av ev. slitsbotten

Projektnummer:

Upprättad av:

Upprättad datum:

Revideringsdatum:

David Lundgren

2012-05-01
Revideringskommentar:

45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Möten med Småa
Möten med entreprenörer
Enkling inkl. vindslucka
Stomsyn

2012-01-02

Montering väggips, inklädning av rör
Montering av fönsterbänkar
Kompl. dörr- och fönstersmygar
Kompl. glespanel
Gjutning av ev. slitsbotten
Montering av takpanel / takgips

10

Montering av takpanel / takgips

11

Spackling, målning våtrumstak

12

Spackling, målning, tapetsering

Spackling, målning, tapetsering

13

Fallspackling våtrum

Fallspackling våtrum

14

Tätskikt våtrum

15

Klinker i våtrum

16

Sättning av kakel, klinker

17

Montering av badrums- och tvättstugeinredning

18

Spånskiva under köksskåp inkl. uppvik plastmatta

19

Montering av kök inkl. kakel

20

Läggning av parkett

21

Montering av karmar, innerdörrar, trycken

22

Montering av lister, socklar, foder

23

Montering av bjälklagsinklädnad

24

Montering av trappräcke, ledstång

25

Montering av skjutdörrar

26

Slutkompl. VS

27

Slutkompl. El

28

Slutkompl. Vent

29

Städning/fönsterputs inför besiktning

30

Slutbesiktning (Bygg, El, VS, Vent)

31

Vitvaror

32

Inflyttning

Spackling, målning våtrumstak

Tätskikt våtrum
Klinker i våtrum
Sättning av kakel, klinker
Montering av badrums- och tvättstugeinredning
Spånskiva under köksskåp inkl. uppvik plastmatta
Montering av kök inkl. kakel
Läggning av parkett
Montering av karmar, innerdörrar, trycken
Montering av lister, socklar, foder
Montering av bjälklagsinklädnad
Montering av trappräcke, ledstång
Montering av skjutdörrar
Slutkompl. VS
Slutkompl. El
Slutkompl. Vent
Städning/fönsterputs inför besiktning
Slutbesiktning (Bygg, El, VS, Vent)

2012-06-11

Vitvaror
Inflyttning

2012-06-18

Entreprenörer
Entreprenör

Självbyggare

Filnamn: \\172.26.96.12\allmant\Självbyggeri\Självbyggeritidplan mall.pp
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MONTERING AV
väggips

Verktyg
– Fintandad såg		
– Skruvdragare med bitshållare		
– Lång linjal/vattenpass
– Bits för krysspår		
– Universalkniv/mattkniv			
– Snickarpenna
– Tumstock			– Stege						– Sandpapper		

Så här kapar du gipsskivor

Eventuellt en Hole-in-one/holefinder

Skivkanter
Gipsskivan består normalt av en kartongomsluten gipskärna med långkanterna pappförsänkta och kortkanterna sågade
raka. Montera lika kant mot lika (Bild 1). Med andra ord ska gipsskivor med rak/skuren kant inte monteras mot en
försänkt kant (Bild 2). De raka/skurna kanterna som ska spacklas måste fasas med kniv. Fasningen ska vara ca 3 mm djup
och 3 mm bred (Bild 3).
Fastsättning
Gipsskivorna fästes med gipsskruv. Dessa bör skruvas djupare än strax under ytan (Bild 5) men skruvhuvudet får inte
gå genom pappen (Bild 6). En skruv dragen genom pappen har förlorat sin verkan.
Använd skruvdragare och följ skruvavståndsritningen nedan (Bild 4). Skruvarna placeras 15 mm från skurna skivkanter
och ca 10 mm från övriga skivkanter. Ska du ha ett lager plyfa under gipsskivan i väggen, fästes den med spånskiveskruv med 400 mm:s mellanrum mellan skruvarna i höjdled och 300 mm på kortsidan vid golv och tak.

Använd till exempel en
lång stållinjal att skära
emot. Skär med kniven
tills du är helt igenom
kartongen så gipskärnan
ritsas.

Bryt skivan nedåt där snittet är gjort. Ta bordskanten till hjälp.

Skär nu igenom kartongen
på baksidan.

Håltagning för el-dosa
Urtag för el-dosor görs lättast med dosfräs/hålsåg. Fasa av bakkanten på hålet, så blir det lättare att trä skivan över dosan.
För att få hålen på rätt plats kan man antingen mäta sig till hålets placering eller använda en Hole-in-one (Bild 1). Den
underlättar arbetet då man inte behöver mäta eller markera. Du sätter helt enkelt en magnet i el-dosan och lyfter gipsskivan
på sin rätta plats. Sedan släpper man en magnet på skivan ungefär där dosan sitter. Magneten rättar sig och hamnar över
dosan. I mitten av magneten är det ett uppborrat hål som gör det enklare att borra i mitten av eldosan.
Använd speciell borrmall (Bild 2) för el-dosor avsedda för eluttag ELKO-plus (Bild 3).

Bild 1

Bild 2

Bild 5

Bild 4
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Bild 3

Bild 6

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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INKLÄDNING
av rör i vägg

Innan du börjar med väggips
Innan den andra sidan monteras (så kallad dubbling) ska eventuell mineralull för ljudisolering och el-installationer vara på
plats. Planera också in eventuella förstärkningar, till exempel kompletterande träreglar, kortlingsplyfa om det ska monteras garderober, vägghängda hyllor, vägg-tv eller liknande.
Vissa Småa-projekt har två lager skivor på väggarna – först ett lager plyfa och därefter ett lager gips. Fråga Småas personal
om du är osäker.
Höjden
Anpassa skivorna så de är ca 10 mm kortare än rumshöjden. Skjut upp gipsskivorna mot taket så det blir en så liten glipa
som möjligt.
Sidled
Förskjut skivorna i sidled på väggen så att skarvarna inte hamnar på samma regel som på baksidan.
Skarv

Skarv

Skarv

Vid dörrar och fönster
Lägg aldrig skivskarvar i linje med öppningar för dörrar och fönster. Tillpassa istället skivan så skarven hamnar ovanför
dörr-/fönsteröppningen. Placera en regelbit mellan dörr-/fönsteröppning och tak där du får skarven.

1. Mät och kapa till utläggen.
Använd vinkelhake för att
få dem i vinkel. Limma mot
betong och skruva mot trä.
Skruva ej i golv pga golvvärmeslingor.

4. Skruva fast reglarna i taket.
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2. Mät och kapa de stående
reglarna 1 cm kortare än takhöjden. Skruva fast dem i lod
på väggen.
Finns det inget bakom gipsen
– borra hål i regeln, limma och
skruva försiktigt för hand.

5. Montera hörnregeln på plats.

3. Sätt i hörnregeln i utläggen
och loda upp på båda sidor.
Rita i taket. Mät och kapa
reglarna som ska sitta i taket.

6. Mät och kapa till gipsskivor.
Skruva fast dem på reglarna.
Med reservation för ev ändringar 15

INKLÄDNING

MONTERING

av rör i tak

av fönsterbänkar

Verktyg
– Vattenpass				– Patronspruta				– Skruvdragare

Montering på betong samt underlag av trä eller gipsskiva:
Infällda bänkar monteras mot underlaget med monterings-/sättlim. Bänken får inte monteras inspänd mellan väggar och
fönsterkarm, det vill säga bänkens kortsidor får inte muras in utan endast döljas av puts, list eller mjukfog.
Ibland är fönstersmygarna redan monterade men man har lämnat plats för fönsterbänken (Bild 1). Limma då på underlaget
och skjut sedan in bänkskivan (Bild 2).

1. Gör ett lod- och vågstreck
på väggen för att markera
taktrummans placering.

2. Skruva fast en regel i våg i
väggen.

3. Skruva fast en regel i taket.

Bild 1

Bild 2

Montering på konsoler:
Konsolburna bänkar ska ha upplag på samtliga konsoler och ska fästas vid dessa med monterings-/sättlim.
Finns det risk för kallras eller kondens ska bänken monteras med en luftspalt på minst 20 mm mellan bakkant och vägg.
Denna konstruktion används även vid djupa fönsterbänkar. Avstånd mellan konsoler, se tabell nedan.

Tabell för konsolburna fönsterbänkar
Bredd
120
150
200

4. Mät höjden på fronten
efter markeringarna på väggen (bild 1). Gör hål för eventuella ventilationsdon. Skruva
fast fronten vågrät i takregeln.
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5. Skruva fast regeln som du
ska skruva fast understycket i.

Tjocklek
20
25
20
25
20
25

Max avstånd
Max överhäng
300		100
500		 100
400			
100
600			
150
500			
150
800			
200

6. Mät bredden på understycket
efter markeringarna på väggen
(bild 1). Skruva fast den på
reglarna.
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KOMPLETTERING

KOMPLETTERING

av dörr-/fönstersmyg

Verktyg
– Såg					– Tumstock					– Hammare		
– Dorn/spikförsänkare		– Vinkelhake					– Snickarpenna

Överdelen
Mät bredden på smygöppningen (Bild 1). Kapa och fäst överdelen med dyckertspik som du försänker. Du kan använda dig
av montagelim men bör då klämma fast smygen under tiden limmet härdar (Bild 2).
Sidorna
Mät sidorna, från överdelen till färdiga fönsterbänken (Bild 3). Kapa och spika fast.

av glespanel

Verktyg
– Såg					– Hammare					– Tumstock		
– Snickarpenna			
– Skruvdragare med bitshållare		
– Stege

Mellan bjälkarna i bjälklaget är avståndet c/c 600 mm eller tätare. Montera glespanel, 28x70 mm, alternativt 34x45, tvärs
bjälkarna på c/c 600 mm med 2 st trådspik 75x2,5 mm eller universalskruv 4,2x55 mm per bjälke (Bild 1).
Mot yttertak är avståndet mellan takstolarna oftast c/c 1200 mm. Montera glespanel, 28x70 mm, alternativt 34x45, tvärs
bjälkarna på c/c 300 mm med 2 st trådspik 75x2,5 mm eller universalskruv 4,2x55mm per bjälke. Trådspik 100x3,4
används om det finns krav på genomtrampsäker glespanel. (Bild 2).
Börja och avsluta med glespanel mot väggar och eventuella takbrytningar (Bild 3).
Om du ska ha infälld belysning i taket kan det vara bra att märka ut dessa så inte glespanelen hamnar i vägen (Bild 4).

Bild 1
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Bild 2

Bild 3

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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GJUTNING

MONTERING

av slitsbotten

av takgips

Verktyg
– Vattenpass				– Murbrukshink
– Murslev				
– Borrmaskin med visp

Verktyg
– Fintandad såg		
– Skruvdragare med bitshållare		
– Lång linjal/vattenpass
– Bits för krysspår		
– Universalkniv/mattkniv			
– Snickarpenna
– Tunstock			– Stege						– Sandpapper		
Eventuellt en Hole-in-one/holefinder

Tätning
Ibland kan det behöva tätas kring inkommande rör för att inte flytspacklet ska rinna ut. Använd fogmassa eller packad
isolering, beroende på hur stora springor det är (Bild 1).
Gjutning
I botten av den blivande slitsbotten lägger du en apparatdosa med el-rör som sticker ut utanför blivande färdig vägg.
Blanda flytspackel och fyll upp till kanten av apparatdosan (Bild 2).
Fall
Se till att gjutningen lutar mot apparatdosan för att den ska fungera som ”golvbrunn” i slitsbotten (Bild 3).
Undantag
Har ditt hus ett inbyggt plåtskåp med tätade rörgenomföringar och inbyggt skvallerrör ska du inte gjuta någon slitsbotten.

Innan du börjar med takgips
Kontrollera att glespanelen är komplett och att el-installationerna är på plats. Det kanske behövs kompletteras med glespanel
vid eventuella rör som ska kläs in. Se bild 3 under avsnittet ” Inklädning av rör i tak”
Riktning
Gipsskivorna kan monteras vinkelrätt eller parallellt med glespanelen. Dock får gipsen ett stabilare underlag om man
lägger gipsen tvärtemot glesningen (Bild 1).
Fastsättning
Takgipsskivorna ska monteras förskjutna (Bild 2). Börja med att fästa skivorna med ett fåtal skruvar. Sedan alla gipsskivor
i taket har satts upp, kompletteras skruvningen enligt anvisningarna för skruvavståndet (Bild 3). En skivhiss underlättar
monteringen. Som alternativ till skivhiss kan man tillverka en stötta av brädor.

Gl







Bild 1

Bild 2

Färdig grund för att bygga in golvvärmefördelaren i ett skåp
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Bild 3

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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MONTERING
av takpanel

Verktyg
– Hammare				– Dorn/spikförsänkare			
– Måttstock				– Vinkelhake
Eventuellt spikpistol

SPACKLING
Verktyg
– Spackel 150, 250 och 350		

– Slippapper				

– Pappersremsa

Innan du börjar spacklingen
Börja inte spackla förrän väggar och tak är helt färdiga. Att till exempel spackla den ena sidan av en vägg innan skivorna
på den andra sidan är monterade är inte att rekommendera.

Innan du börjar
Träpanelen ska förvaras i originalförpackningen på ett plant underlag i minst 2 dygn i det utrymme där panelen ska
monteras. Gör små lufthål i plastfolien under förvaringstiden. Panelbuntarna öppnas i takt med att panelen monteras.
Öppna ej buntarna i förväg då de kan krympa, svälla eller vrida sig.

Kontrollera att skivorna är ordentligt monterade och att skruvhuvuden inte sticker ut. Skarvar som är bredare än 5 mm
bör fyllas med tex gipsbruk och ges tid till härdning innan själva spacklingen påbörjas. Andra större håligheter, till exempel
vid invändiga hörn eller vid övergångar mellan väggar och tak behandlas på samma sätt.

Fastsättning av panel
Panelen spikar du upp med förzinkad dyckert, maximalt 600 mm avstånd. Är paneltjockleken 13 mm ska spikarna vara
40 x 1,7 och är panelen 16 mm ska dyckertarna vara 50 x 2,0. Man eftersträvar gärna en dold fastsättning och det får du
om du slår in spiken i fjädern. På den sista panelbiten bör du använda dorn för att undvika hammarmärken.

Olika spackelmassor
Rätt spackel till rätt uppgift ger ett bättre slutresultat.

Spikpistol kan med fördel användas då man får fastsättning och försänkning med ett tryck på avtryckaren. Även panelclips
kan användas för dold fastsättning.
Börja med notsidan mot väggen (fjädersidan om panelclips används). Använd rättesnöre för att se till att panelen ligger
rakt. Upprepa kontroll var 5:e bräda. Se till att varje panelbräda slås samman i not och fjäder så inga springor uppstår. Slå
aldrig direkt på panelen utan använd slagkloss. För att minimera spill, använd den avkapade slutbiten som startbräda vid
nästa rad. En startbräda ska alltid vara minst 600 mm lång.
Paneler utan ändspont ska skarvas över en spikregel. Limma alltid samman ändarna i skarven. Panel med ändspont kan
med fördel monteras löpande med skarvar mellan spikreglarna. Limma även här ändarna i skarven. Se till att skarven
mellan två längsgående brädor ej hamnar på samma ställe. Det ska vara minst 600 mm mellan två skarvar (Bild 1). Var
extra noggrann när du sågar av ändar vid skarvning, se till så att snitten blir raka och i rät vinkel.
Ytbehandling
Det är praktiskt att ytbehandla panelen innan den sätts upp, då undviker man synliga obehandlade torkspringor. Du kan
ytbehandla både med laserande eller täckande färg. Olja eller klarlack ger ett träfärgat tak, men du får då räkna med att
träytans färg förändras under tiden. Furu får en mörkare ton medan gran blir gulare. Om du önskar ett färgat tak som
ändå ger träkänsla laserar du panelen. En täckande färg minskar träkänslan men framhäver panelens profil mer. Panel i
badrum eller kök där det finns risk att panelen utsätts för vattenstänk bör skyddas med ett vattenavisande lack och vara
ventilerad. Hör gärna med Småas personal om panelen är förbehandlad eller inte innan du börjar.

Flügger Sandplast 696
Används inomhus i torra utrymmen i första hand för spackling av gipsskiveskarvar med pappersremsa. Används även som finspackel på tak och väggar av puts, betong, lättbetong, gipsskivor och
tidigare målade ytor. Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Flügger Sandplast LH Extra
Används inomhus i torra utrymmen till i- och påspackling samt bredspackling på tak och väggar
av puts, betong, lättbetong, gipsskivor och tidigare målade ytor.

Flügger Sandplast LW
Används inomhus på tak och väggar av puts, betong, lättbetong, gipsskivor och tidigare målade
ytor m.m. i våtutrymmen.

Panelclips
Snickerispackel
Används inomhus för i- och bredspackling på grundat trä, spånskivor, foder m.m. Genom sina
goda fyllnadsegenskaper, öppentid och slipbarhet är Snickerispackel lämplig till större ytor som
bredspackling av till exempel dörrblad, luckor.

Bild 1
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Den allra första spacklingen innebär montering av spackelremsor och spackling av skruvar. Använd spackelremsor i alla
skarvar och hörn.
Skarvar mellan gippskivor
Lägg på spackelmassa så att hela försänkningen fylls. Placera skarvremsan i det våta spacklet. Observera att pappersremsan har en fram- och baksida. Dra längs med hela skarven så att remsan täcks av ett tunt lager spackel. Låt torka ett
dygn.
Spacklet kommer att ha sjunkit in något efter torkning. Slipa lätt. Spackla därefter så att bredden ökas till ca 25 cm. Låt
torka.
Slipa lätt och spackla en gång till. Sista spacklingslagret utökar du bredden ytterligare ca 1 dm. Låt torka. Avsluta med att
slipa med ett fint sandpapper.
Invändiga hörn
Efter du grundmålat alla väggar dras en mjukfog i de inre hörnen. Mjukfogning rekommenderas i nyproduktion då risker
för rörelser i underlaget föreligger, till exempel vid väggvinkel då skivkonstruktionen möter betongvägg eller där skivkonstruktion möter skivkonstruktion. Ingen mjukfog i normalfallet vinkel mellan golv/vägg.
Dra av fogen med fingret doppat i diskmedel och vatten. Låt härda i ett dygn innan du påbörjar färdigstrykning.

Pappersremsa
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Utvändiga hörn
Använd för hörn avsedda pappersremsor, t ex Gyproc No-Coat UltraFlex.
Kapa profilen med en sax så den passar i längd (Bild 1). Spackla hörnet rikligt med Gyproc ProMix Joint och pressa dit
remsan (Bild 2). Notera att No-Coat loggan ska vara in mot väggen. Pressa fast remsan ordntligt och skrapa bort eventuellt överflödigt spackel och låt torka. Spackla sedan 1-2 gånger med en bredare spackel (Bild 3). Låt torka och slipa.
Slipning
När det sista lagret är genomtorrt – alltid efter minst 24 timmar – kan spacklet putsas. Slipningen görs med fint slippapper,
max korn 80. Var försiktig så att gipsskivornas kartongyta inte slits upp. Torrputsning dammar ganska mycket. Dammet
är i regel aldrig farligt, men kan upplevas obehagligt. Använd därför alltid andningsskydd. Man klarar sig i regel med
en målarmask för engångsbruk. Ett bra arbete avslutas med att ta bort slipdammet. Du kan använda sopborste men en
dammsugare eller en fuktad målarrulle är bättre.
Före tapetsering eller målning
Grundmåla gärna väggen före målning eller tapetsering. Då undviker man skillnader i den slutliga färgens jämnhet, spacklet
lyser ej igenom tunna tapeter samt det är lättare att ta bort tapeterna när man ska tapetsera nästa gång. Det är en god idé
att belysa arbetsytan med släpljus efter grundningen. Då ser man lätt eventuella ojämnheter som kan punktspacklas.

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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MÅLNING
Verktyg
– Penslar				– Roller

TAPETSERING

			– Täckpapp

Innan du börjar måla
Se till att underlaget är noggrant spacklat, slipat och rengjort. Räkna med att lägga ned ungefär 75% av arbetstiden på
underarbetet och resterande 25% på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

Verktyg
– Tapetbord				– Tapetborste				– Tapetslätare		
– Tapetkniv/rakblad			– Hink					– Klisterpensel/roller
– Sax					– Lod/långpass			– Penna
– Måttstock				– Skärlinjal				– Svamp		
– Bra belysning

Glans
Förutom kulören har glansen en avgörande roll för vilken färg du bör välja. En blank yta är lättare att torka av och tål
hårdare slitage, kulören upplevas intensivare, mer kulört och reflekterar ljuset bättre. Den matta ytan är ömtåligare och
upplevs istället som mjuk, sammetslen och vänligare mot eventuella skavanker. Se glansvärden i tabellen nedan.

Innan du börjar tapetsera
Kontrollera att väggen är slät och dammfri. Grundmåla gärna först för att utjämna skillnaden i underlagets sugning,
struktur och kulörskillnader samt för att ge bästa vidhäftning.

Grundmåla
Grundmåla först för att utjämna skillnaden i underlagets sugning, struktur och kulörskillnader samt för att ge bästa
vidhäftning. Följ färgleverantörens rekommendationer vid val av grundfärg och täckfärg. Efter grundmålningen dras en
mjukfog i invändiga hörn. Se sida 24 för tillvägagångssätt.

Papperstapet/vanlig tapet
En vanlig tapet rollar man med tapetklister innan man sätter upp den på en torr vägg.

Färdigstrykning
Innan du påbörjar färdigstrykning, kontrollera att mjukfogen härdat ordentligt. Färdigstrykning av toppfärgen sker i 1-2
skikt beroende på krav på ytan. Färgen kan som regel penselstrykas, rollas eller sprutas.
Takmålning
Börja måla i riktning från fönster eller annan ljuskälla (välj starkaste ljuskällan). Första gången målar du på tvären från
ljuset och in i rummet. Andra gången målar du från ljuskällan in i rummet – såkallad kryssmålning.
Takmålning i våtrum
Fog i takvinkeln och eventuella genomföringar i tak ska förseglas med fogmassa (till exempel Bostik Aqua Seal som är
övermålningsbar) före målning. Grundmåla med Våtrumsgrund. Färdigmåla två gånger med Våtrumstäck.
Väggmålning
Stäng av strömmen och montera bort skyddskåpor för strömbrytare och dylikt. Börja med sparmåla/penselmåla mot tak
och golv samt kontakter och fönster/dörrfoder. Sparmåla även i hörnen. Sparmåla endast en bit i taget så att färgen inte
hinner torka innan du rollar väggytan.
Rolla uppifrån och ner. Använd rulle på förlängningsskaft. Fördela ut färgen till två rullars bredd.

Strukturtapet
En strukturtapet är så pass tjock att endast kant-mot-kantmontering är möjlig.
Glasfiberväv
Rulla vävlim direkt på väggen, montera väven efter ungefär 20 min. Glasfiberväv är kantskuren och ska monteras kant mot
kant och därefter målas med väggfärg.
Non-woven
Tapetkvalitet som inte kan krympa eller svälla. Limma vävlim direkt på väggen. Montera tapeten direkt i limmet kant mot
kant. För att montera tapeten krävs inte något tapetbord vilket är mycket tidsbesparande.
Förklistrad tapet - Quick up
En förklistrad tapet har torr baksida, men blir alldeles klistrig när den blir blöt. För tapetsering med förklistrad tapet krävs
ett speciellt tapettråg med en metallbygel som tapeten kan dras upp under. Fyll detta tråg med kallt vatten och placera
det nära väggen som ska tapetseras. Rulla sedan ihop en tapetrulle med mönstret inåt och lägg sedan ner den i tråget med
vatten. Låt tapeten ligga och dra i vattnet under så lång tid som tillverkaren angett, ofta ca 1 minut. Dra sedan upp tapeten
ur vattnet med klistersidan mot väggen, under metallbygeln, och låt den rinna av några sekunder innan du fäster den i rätt
läge på väggen.
Tapetbård
Bårdrullarna är antingen 5 eller 10 meter, det framgår på etiketten. Montera bården tidigast ett dygn efter tapetsering.
Stryk klister på bårdens baksida och vik ihop vartefter du klistrar. Tänk på att inte klistra för långa bitar åt gången.
Montera istället en vägg i taget och bryt i ett hörn. Rulla sedan ihop våden och låt den ligga lite kortare tid än en tapet.
Eftertryck bården mot väggen med en blöt svamp så att inte den krullar sig i kanten.

Tabell för glansvärden
Glans
Helmatt
Matt
Halvmatt
Halvblank
Blank
Högblank

Värde
2-5
6-10
11-29
30-59
60-89
>90
Sparmålning
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Klister
Till vanliga papperstapeter används vanligt tapetklister i pulverform som blandas med vatten enligt anvisning på
förpackning. Du kan även använda färdigblandat tapetlim. Till strukturtapeter och grövre papperstapeter används
strukturtapetlim i pulverform eller färdigblandat lim. Vävlim används till glasfiberväv och non-woven tapet. Till pappersbårder på papperstapet ska du använda vanligt tapetklister. Bårder i andra material och som ska monteras på målad vägg
eller vinyltapet måste monteras med speciellt bårdlim. Fel lim leder till att bården ramlar ner efter ett dygn.
Tapetsera (oklistrad papperstapet)
Rulla ut en rulle tapet i taget på tapetbordet och måtta upp var du ska skära till tapeterna (Bild 1). Lägg till ca 5-10 cm på
varje sida som du kapar av när tapeten är på plats. Skär till några tapetvåder i åt gången. Markera med blyerts vad som
är upp och ner på våderna.
Rolla/pensla sedan på tapetklister på en våd (Bild 2). Klistret bör fördelas jämt över hela våden ända ut i kanterna. Snåla
ej med tapetklistret, då detta lätt kan uppstå bubblor om det saknas tapetklister på någon fläck.
När du är klar med en våd viker du ihop den med limsida mot limsida mot mitten (Bild 3). När du fördelat klister på och
vikt några våder, låter du dem vila i ungefär 5 minuter. Det är viktigt att varje våd vilar lika länge. Vid uppsättningen
börjar du sedan med den våd du limmade först.
Använd lod/vattenpass för att se till att första våden sätts upp helt rakt (Bild 4). Du kan rita linjer på underlaget för att
du tydligt ska se hur tapeten ska sitta. Blir första våden sne blir alla tapeter i hela rummet sneda, så det gäller att vara
noggrann med den första.

När hela våden är på plats, utan några ojämnheter under, skär du bort överflödiga tapeten vid taket och golvet (Bild 1).
Detta gör du med hjälp av en linjal eller rak bräda och en vass tapetkniv
När du är klar med första våden fortsätter du med nästa, och ser till att de är mönsterpassade i förhållande till varandra.
Överlappningen bör var ca 3 mm om inget annat anges. Somliga tapeter är tänkta att placeras kant i kant. Vid kant-ikant-tapetsering, tänk på att inte trycka tapeten mot nästa skarv. Risken finns då att du töjer bredden på våden och när
den torkar drar den ihop sig och du får en öppen skarv. Om du får klister på tapetens framsida torkas detta försiktigt bort
med en fuktig svamp.
Vid hörn ser du till att en tapetvåd går ca 2 cm runt hörnet (Bild 2). Sedan ser du till att nästa våd överlappar dessa två
centimeter. Loda igen så att våden sitter lodrätt, även om du inte får exakt mönsterpassning.
Vid el-dosor skär du ett kryss över uttaget och klipper upp ett hål, som är något mindre än doslocket (Bild 3). Häng aldrig
en våt tapet över strömförande el-uttag.
Låt de nyuppsatta tapeterna torka ett dygn innan du ställer möbler mot väggarna. Vädra och låt värmen vara på. Vänta
minst 2-3 dygn med att sätta upp tavlor.
Spara överbliven tapet. Den kan komma till användning vid eventuella framtida reparationer eller liknande.

Det är att föredra att börja vid en dörr eller ett fönster (Bild 5). Tapeter med överlapp börjas alltid från ljusinsläppet för
att slippa skuggor från skarvarna.
Veckla ut vådens övre del, och tryck fast den mot väggen uppe vid taket (Bild 6). Låt några centimeter sticka upp mot
taket. Veckla sedan ut tapetvåden nedåt. Använd tapetslätare eller borste för att släta ut tapetvåden och få bort luft och
överflödigt lim som ligger under tapetvåden. Arbete uppifrån och ned, från mitten och ut mot kanterna.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6
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SÄTTNING

av kakel och klinker
Verktyg
– Murbrukshink			– Vattenpass			– Kakelskärare
– Borrmaskin med visp		
– Kakeltång			
– Fogsnöre
– Tandspackel/fixkam			– Kakelborr			– Måttstock
– Murslev				
– Kakelsåg (ev elektrisk)
– Penna
– Fogbalja, gummispackel, svamp
– Patronspruta

Innan du börjar med plattsättningen
– Tätskiktet får ej skadas!
– Du som självbyggare kallas oftast till ett möte innan start med en plattsättare för få se hur de gör, samt få tips
– och råd.
Kakel på väggen
Mät ut och rita mitten på väggen. Utgå från mittenlinjen och lägg ut kakel på golvet med det fogavstånd du valt för att se hur
plattorna i hörnen blir. De yttersta plattorna bör inte vara mindre än ½ platta. Förskjut i så fall plattorna med en ½ platta.

Utgå från den lägsta punkten på golvet vid vägg (troligen närmast golvbrunnen) och dra ett vågrätt streck runtom på alla
väggar i badrummet en platthöjd+2 fogar upp från golvet. Använd vattenpasset. Kontrollmät med måttstocken från linjen
till golvet att den punkt du utgick ifrån verkligen var lägsta punkten i rummet. Kontrollmät även att den sista raden mot
tak inte blir för liten.



Rätbräda





Mittlinje

Kakelplattor som uppallning

Kakelpaket

Rigga upp en rätbräda så att överkanten följer det vågräta strecket och blir stöd ett för andra horisontella plattskiftet. Du
får inte skruva fast rätbrädan på väggen och därmed göra hål i fuktspärren! Palla istället upp brädan med till exempel
kakelplattor och ställ ett kakelpaket mot brädan för att hålla den på plats.





Bör ej vara mindre än ½ platta
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Rekommenderade tandningar
på fixkammen
Typ		Djup
Mosaik		 4 mm
Kakel		 6 mm
Klinker		 8 mm
Stora plattor		 10-12 mm
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När du kaklat upp till taket, tar du bort rätbrädan och kaklar nedersta skiftet. Avlägsna överflödig fix från fogarna innan
det torkat. Ta bort fogsnöret efter några timmar (ev. kakelkryss lämnas kvar). Stora/tunga plattor kan dock kräva att
fogsnöret sitter kvar ett dygn.
Fortsätt med resten av väggarna på samma sätt.
Låt väggarna torka minst ett dygn. Följ rekommendationen på fixförpackningen. Torka av väggen från ev. fixrester. Blanda fog enligt anvisningarna på förpackningen. Foga sedan genom att dra ut fogbruk och bearbeta det med gummispackel.
Dra diagonalt över rutmönstret och var noga med att fylla i alla fogarna. Försök få så lite fog kvar på plattan som möjligt
så är det lättare med nästa steg - rengöringen. Arbeta med en vägg i taget.

Blanda fix enligt leverantörens instruktioner. Använd fixkammen och bred ut fixet från centrumstrecket till ena hörnet.
Inte mer än vad du tror att du hinner sätta inom 10 minuter. Börja från mitten ut till kanten, rad för rad. Använd fogsnöre
(helst ej kakelkryss) mellan varje skift för att få rätt fogavstånd. Till stående fogen använder du ögonmåttet.

Efter ca en halvtimme är det sedan dags att torka bort allt bruk och rengöra plattorna. Använd en fuktad svamp. Arbeta
med cirkelrörelser så att inte fogbruket gröps ur plattmellanrummen. Skölj ofta rent svampen i rent vatten. Svampen skall
inte vara så våt att vatten rinner ut på ytan. Tvätta tills plattorna är rena och fogarna släta.
När ytan torkat ett par timmar senare, polera med torr mjuk trasa eller trassel.
Håll fogarna fuktiga i tre dygn genom att dra med fuktig tvättsvamp över ytan då och då.
Mjukfogning
Rekommendationen är att mjukfogar inte utföres om de inte rent konstruktivt kan motiveras eftersom mjukfogar över
tiden inte är mögelresistenta eller underhållsfria. Mjukfogning rekommenderas i nyproduktion då risker för rörelser i
underlaget föreligger, till exempel vid väggvinkel då skivkonstruktionen möter betongvägg eller där skivkonstruktion
möter skivkonstruktion. Ingen mjukfog i normalfallet vinkel mellan golv/vägg.
Tejpa upp maskeringstejp i hörnet där du ska mjukfoga. Var noga med tejpningen för den bestämmer bredden på fogen.
Applicera på våtrumssilikon (Bild 1). Dra av fogen med fingret doppat i diskmedel och vatten.
Dra bort masktejpen och dra över en sista gång med fingret, då endast rätt lätt bara för att jämna ut själva fogen från
tejpkanten.

Sätt plattan något bredvid slutliga placeringen och tryck och vrid plattan på plats. Flukta med ögat längs med ytan, så att
fogarna blir raka. Baksidan ska vara helt täckt med bruk. Högst halva fogdjupet får vara fyllt med fästmassa.

Fortsätt växelvis likadant med andra halvan.
Bild 1
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MONTERING

av badrum- och tvättstugeinredning
Klinker på golvet
Provlägg ett antal klinkerplattor på golvet för att se om resultatet blir som du har tänkt dig. När du är nöjd ritar du in
riktlinjer på golvet (Bild 1). Kontrollmät linjerna så de är parallella med väggarna och vinkelräta mot varandra. Är rummet
stort kan det vara lämpligt att rita flera riktlinjer.
Blanda fixen enligt tillverkarens anvisningar. Börja i rutan av rätlinjer, längst bort från dörröppningen. Det är lagom att
lägga ut fix ca 1 kvm åt gången eller så mycket att man når att lägga plattor över. Med den tandade spackeln fördelar du
massan så att den ligger jämnt utspriden. Tänderna ska skrapa i golvet. Använd en rätbräda på linjena och börja lägga
klinker mot den. För att rätbrädan ska hålla sig på plats kan du ställa några kartonger klinker på den.
Lägg plattorna på plats och tryck till. Använd fogsnöre och ögonmåttet för att få rätt avstånd mellan raderna och kontrollera
att plattorna ligger plant.
Torka bort överflödigt fix från plattorna innan du börjar med nästa del så det inte torkar fast.
Fortsätt med nästa del på samma sätt till dess att golvet är klart. Låt plattorna ligga till sig och torka fast i massan innan
du bearbetar fogarna, det tar ungefär ett dygn. Foga, tvätta och håll fogarna fuktiga i 3 dygn.

Verktyg
– Skruvdragare/borr			– Måttstock				– Vattenpass
– Penna				– Patronspruta

Innan du börjar med håltagningen
Där montageanvisningar bifogats, läs igenom dem innan du börjar. Kontrollera så det inte går någon ledning under borrstället. Använd om möjligt en metalldetektor.
Generella moneringsanvisningar
Att göra hål i tätskiktet ska alltid undvikas. Om man trots allt gör ett hål ska det göras med omsorg. Borra helst i fogen.
Måste du borra i kakelplattan, rista på silvertejp, så att borren inte slinter. Borra hålet med lämplig diameter och lämpligt
djup, om möjligt enligt leverantörens monteringsanvisning.
Viktigt! Det ska vara ett bottenhål, inte ett genomgående hål. Använd en ny betongborr eller en särskild kakelborr. Ska
du borra i klinkerplattor bör du använda en diamantborr. Slå av slaggeneratorn om du har en slagborrmaskin. Har du en
betongvägg kan du vara tvungen att slå på den igen efter att du borrat dig igenom kakel/klinkerplattan.
Fyll bottenhålet med silikon eller motsvarande.
I massiv konstruktion, till exempel betong, montera lämplig plugg. Var försiktig så du inte skadar plattorna när du slår in
pluggen.
Fyll plugg med silikon.
Skruva fast våtrumstillbehör enligt leverantörens monteringsanvisning.

Lämpliga montagehöjder

Bild 1
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Typ			
Höjd				
Typ			Höjd
Tvålhållare			 0,8-0,9 m		
Kommod, överkant
0,8 m
Toalettpappershållare 0,8 m				
Spegelskåp, överkant
1,9 m
Handdukskrokar		 1-1,2 m		
Spegel, överkant		
1,9 m
Klädkrokar			 1,6 m				
Högskåp, överkant
1,9 m
Duschväggar			 Se mont.anv.		
Bänkskiva		
0,9 m
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MONTERING
av köksinredning

Verktyg
– Vattenpass				– Vinkelhake			– Skruvdragare/borr
– Hammare				– Skruvtvingar			– Borrar
– Måttstock				– Skruvmejsel			– Såg
– Penna

Innan du börjar montera köksinredning
Läs igenom hela anvisningen innan du börjar montera. Oftast finns även en monteringsanvisning från skåpleverantören
som du bör ta del av.
Allmänt
– Höjden på underkant överskåpen skall vara 1,40 m från färdigt golv.
– Börja med att montera överskåpen. Då slipper man skada och klättra över underskåpen.
– På golvet under diskmaskin, diskbänkskåp, kylskåp och frys ska en plastbalja ligga.
Börja med att markera underkanten av överskåpen med ett vågrätt streck 140 cm från golvet på de väggar det ska vara
överskåp (Bild 1). Skruva fast en riktbräda med överkanten längs det vågräta strecket. Se till att skruven hamnar i de
stående reglarna bakom gipsväggen.
Där man har högskåp måste man montera dessa först eftersom de bestämmer höjden på överskåpen så att jämn överkant
erhålls.

Skåpen skall även skruvas i varandra med 3,5x25 mm skruv (Bild 4).
När alla överskåpen är monterade, skruvar man fast dekorsidorna.
Montera på alla luckor så är det mindre risk att de skadas.
Monterar därefter passbitarna mot anslutande väggar. Måtta uppe och nere, såga till och skruva inifrån skåpet in i passbiten.
Använd tejp på framsidan när du sågar till exempel passbitar så slipper du riskera urslag. Om du ska ha en kakellist skall
den skruvas fast innan ljusrampsliten. Krönlist och ljusrampslister monteras med vinklar. Kapa till och montera vinklarna
på listen först, skruva sedan fast vinklarna i skåpet.
När du börjar monteringen av underskåpen utgå då från lodstrecket vid spisen. Har man 60 cm spis (ej spishäll) ta 2-3 mm
extra på varje sida så bänkskivan kan rå lite över underskåpet. På underskåpen monteras ställbara plastben.
Har man sockellådor monteras dessa först (Bild 5). Vid dessa ska man inte ha plastbenen. Höjden på överkant underskåp
skall vara 87 cm (med bänkskivan blir det totalt 90 cm). Skruva ihop flera skåp och justera hela raden i våg både på
längden och djupet.
Har man valt mosaik som stänkskydd bör man spackla skivskarvarna för annars kommer dessa synas.

Borra 2 st hål i överskåpet (vid skåp bredare än 60 cm borrar man 3 st hål) och montera med 5x70mm skruv (Bild 2).
Mät in centrum där du ska ha spisen (Bild 3). Gör ett lodstreck (se rött streck på Bild 3). Mät in mellanrummet där fläkten
skall monteras. Montera sedan skåpen åt var sitt håll. Har man skåp ovan fläkten ska detta inte monteras först eftersom
det oftast är lägre.

Bild 3

Bild 1
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Bild 2

Bild 4

Bild 5
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LÄGGNING

av lamellparkettgolv
Verktyg
– Vinkelhake				– Slagjärn/baksmälla			– Hammare
– Måttstock				– Sticksåg				– Kilar
– Fintandad såg			
– Borrmaskin och borrar		
– Kniv
– Slagkloss				– Bräckjärn/kofot			– Penna

För att garantier ska gälla skall leverantörens monteringsanvisningar följas.
Generell monteringsanvisning, oavsett om det är limfog eller mekanisk fog (så kallad klickfog):
– Dammsug undergolvet. Lägg ut fuktskydd om konstruktionen kräver det (se föregående sida). Lägg ut grålump– papp/foam kant i kant.
– Börja i ett hörn och lägg från vänster till höger med fjädern ut mot rummet (Bild 1). Långsidans avstånd mot
– väggen justeras senare, när tre rader har lagts, med klossar/kilar som distansklossar.

Innan du börjar med golvläggning
Läs tillverkarens anvisningar.
Förvaring
Förvara golvbräderna i sina förpackningar. Öppna buntarna i takt med läggningen. Rums- och materialtemperaturen
skall vara minst 18° C. Det tar ca två, tre dagars förvaring på den uppvärmda arbetsplatsen innan golvbuntarna har rätt
temperatur.
Underlaget
Undergolvet skall vara torrt, plant och rent.
På följande undergolv måste du ha med fuktskydd:
– betonggolv som ligger direkt på mark
– golv över varm eller fuktig lokal
– bjälklag över ventilerad kryprumsgrund
– lättbetongbjälklag
– golv på golvvärmesystem
Fuktskyddet består av åldersbeständig 0,2 mm polyetenfolie (PE). Läggs med minst 200 mm överlappning. Vik upp folien
längs väggarna och renskär när golvet är färdiglagt.

– Kapa slutbrädan i första raden till rätt längd och börja nästa rad med biten som blev över (Bild 2). Brädernas
– ändskarvar förskjuts med minst 500 mm (minst 300 mm vid läggning av 1,2 meters brädor).
– När tre rader lagts kan golvets avstånd till väggarna justeras. Sätt kilar mellan golv och vägg. När golvet är
– färdiglagt ska kilarna tas bort.
Slaghjälp
Behöver du slå ihop parketten använd en slagkloss mellan.
Sista bitarna
De sista bitarna kan vara svåra att få ihop – ett slagjärn kan göra det enklare (Bild 3).
Håltagning
Mät ut hålets centrumpunkt. Borra hålen så det har en diameter som är 10 mm större än rörets diameter. Såga på skrå in
mot hålet. Montera parketten och limma därefter dit den bortsågade biten.

Ett mellanlägg läggs ovanpå en eventuell folie for att minska stegljud. Använd en 2–3 mm polyetencellplast (foam) eller
grålumppapp. Mellanlägget läggs kant i kant.
I långsmala rum läggs bräderna i rummets längdriktning. Golvet rör sig med varierande luftfuktighet och skall därför ha
en rörelsefog. Av praktiska skäl är det bekvämt att räkna med 10 mm rörelsefog för golvbredder < 6 m mot väggar. För
större golvytor (> 6 m bredd) skall man räkna med 12 mm rörelsefog per meter golvbredd. Denna rörelsefog skall finnas
runt hela golvet.
Mät rummets bredd och räkna ut hur bred den sista brädraden blir. Blir den mindre än 50 mm bred, bör du såga till även
den första brädraden, så att första och sista brädraden blir ungefär lika breda. Glöm inte räkna med rörelsefogen!
Golvet läggs flytande, dvs spikas eller limmas inte i underlaget.
Behöver den lagda parketten täckas/skyddas får skyddstejp inte fästas direkt mot parkettytan då det kan skada lacken eller
ge fläckar. Skyddstäckningen skall vara garanterat fuktgenomsläppligt och utan risk för missfärgning.
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Bild 1

Bild 2

Bild 3
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MONTERING
av dörrkarm

Verktyg
– Borrmaskin				– Karmnyckel/T-nyckel		– Vattenpass
– Karmborr				– Måttstock				– Tvingar

Lägg ut delarna
Kontrollera åt vilket håll dörren ska
öppnas åt och lägg ut karmdelarna
så det blir rätt.

Först ska gångjärnssidan fästas i väggstommen. Lägg i tröskeln. Därefter
fästes låssidan. Använd karmskruv.
För att inte karmen ska förflytta sig i
sidled, använd kilar alt. masonitbitar
mellan karm och väggstomme.
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Montera ihop
Borra överstycket med 5 mm borr
och skruva ihop delarna med
4x50mm skruv.

Res upp
Res upp karmen i dörröppningen
och kläm fast med tvingar. Se till att
få lika stor springa på var sida och se
till att överstycket är vågrät.

Om karmen inte är förborrad borras ett 14 mm hål rakt igenom. Vid
montage i träregel: centrumborra
med 4,5 mm borr (använder du en
karmborr får du båda hålen samtidigt). Vid montage i betong etc:
använd lämplig plugg för skruvens
yttergänga, 7 mm. Montera karmskruven med karmnyckelns minsta
hål. Är karmen bredare än 1 200 bör
den fästas även i mitten upptill.

Justera
Kontrollera att gångjärnssidan är i
lod. Justera vid behov med kilarna
och skruvarna. Skruvarna justeras
med karmnyckelns större hål (endast
ytterhylsan roterar). Häng i dörrbladet och kontrollera att det går lätt
att stänga och öppna. Kontrollera
att springor mellan dörrbladskant
och karmfals är ett par millimeter
(maximalt 3). Om inte - justera.
Täck över hålet med ett färganpassat plastlock. Kapa kilarna i nivå
med karmen.

Glöm ej montera trycket så ingen blir inlåst.
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MONTERING

MONTERING

av lister, socklar och foder
Verktyg
– Skruvdragare/borr			– Dorn/spikförsänkare		– Penna
– Hammare				– Vinkelhake				– Måttstock
– Gersåg/ev. elektrisk gersåg		
– Kniv

Innan du börjar med lister
Invändiga ytskikt kompletteras i de flesta fall med lister längs anslutningar och genomföringar. Golv förses med golvsocklar,
tak med taklister och kring dörrar och fönster sätts foder. Listverkets uppgift är att täcka eventuella springor och rörelsefogar samt att avsluta de invändiga ytskikten med god finish och måttnoggrannhet.
Uppsättningen av lister kan ske med olika grad av noggrannhet. Om listverket senare ska täckmålas på plats kan eventuella
springor spacklas och därför kan sådana i viss utsträckning accepteras. Om listverket däremot sätts upp färdigmålat eller
ska laseras på plats kan spackling inte ske och därför krävs större noggrannhet i arbetsutförandet.

av bjälklagsinklädnad
Verktyg
– Måttstock				– Penna					– Såg
– Vinkelhake				
– Skruvdragare/borr alt. hammare

Innan du börjar med bjälklagsiklädnaden
Bjälklagsinklädnaden är till för att täcka den synliga kanten i öppningen mellan våningsplanen. I vissa projekt behövs ej
någon bjälklagsinklädnad då man istället har låtit väggen/gipsskivan fortsätta över bjälklagskanten och på så sätt klätt in
bjälklagskanten.
Mät och kapa
Om det finns sidor med sneda kanter, börja med dem. Mät, kapa och sätt fast med skruv/dyckertspik. Fortsätt och täck
alla synliga bjälklagskanter.

– Lister lagras utan emballage i utrymmen med inomhusklimat.
– All kapning sker med gersåg. Bladet ska vara fintandat.
– Möte mellan lister i hörn geras.
– Behöver du skarva en list, kapa ändarna 30 grader så syns skarven mindre (Bild 1).
– Lister spikas med listspik eller dyckert – alternativt med listskruv.
– Spika/skruva ej för nära kapändan, det kan spräcka listerna. Förborrning och försänkning gäller för skruv.
– Spikningen sker med jämn fördelning, centrumavstånd högst 600 mm.
Kapa gärna provbitar i aktuella vinklar på ca 100 mm och prova med dem i hörnen för att sedan lättare kunna ställa in
gersågen rätt. Gäller speciellt profilerade taklister som kan vara svåra att få rätt.
Foder och lister
Börja med de stående foderlisterna. Mät, kapa och sätt fast temporärt med en spik. Mät och kapade de liggande listerna.
Spika fast med en spik. Är du nöjd med resultatet – spika fast listerna ordentligt. Använd spikförsänkare den sista biten.
Profilerade foder måste geras enligt bild 2 medan raka profiler kan monteras enligt bild 2 eller 3.



Fortsätt därefter med golv- och taklister.

Bild 1
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Bild 2

Bild 3

Utan bjälklagsinklädnad

Med bjälklagsinklädnad
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MONTERING

MONTERING

av räcke och ledstång
Verktyg
– Skruvdragare/borr		

– Penna		

– Måttstock		

av skjutdörrar

– Vattenpass

Innan du börjar med monteringen
Följ i första hand trappleverantörens montageanvisningar.
Generella monteringsanvisningar
Börja med att montera den översta och nedersta räckesstolpen i vangstycket. Kontrollera med vattenpasset så de står
lodräta. Skruva fast överliggaren/handledaren. Handledare monteras så överkant handledare sitter 900 mm lodrätt över
stegframkant.
Mät avståndet mellan ändstolparna och räkna ut avståndet mellan de mellanliggande räckesstolparna. Största föreskrivna
mellanrum mellan räckestolparna är 100 mm. Märk ut alla stolparna innan du börjar montera dem så du ser att det går
jämnt ut med dina beräkningar.
Vägghandledare monteras så överkant handledare sitter 900 mm lodrätt över stegframkant.
Viktigt! Sätt beslagen i nederkant av handledaren så att man inte slår fingrarna mot distansen. Ledstångsbeslagen skall sitta
med centrumavstånd på högst 1 m. Vid ytterhörn lämnas fritt avstånd på ca 120 mm.

Verktyg
– Vattenpass/lod			– Penna				– Skruvmejsel
– Skruvdragare/borr			– Måttstock				– Borrar

Innan du börjar med skjutdörrarna
Läs igenom hela leverantörens monteringsanvisningar i första hand.
I de flesta projekt har Småa vattenburen golvvärme på nedre plan och i våtutrymmen är det fuktspärr som ej får förstöras,
är du osäker, fråga Småas personal innan du börjar.
Generella monteringsanvisningar
Mät in var takskenan ska sitta och skruva fast dessa. Vid garderobslösningar rekommenderas ett totaldjup på 680 mm för
att kunna ha vanliga garderobsinredningsmoduler.
Lägg golvskenan löst på sin tänkta plats och måtta in den så gott du kan.
Börja med den dörren som skall vara på bakre spåret. För upp överkanten i takskenan och ställ ner golvhjulen i golvskenan.
Börja med till exempel vänster sida genom att föra dit dörren och loda med hjälp av vattenpasset (Bild 1). Skjut undan
dörren så du kommer åt att skruva en skruv på vänster sida. Om det är vattenburen golvvärme eller om skjutdörrarna
monteras i våtrum, ska du använda montagelim.
Skjut nu över dörren till höger sida och justera golvskenans placering med hjälp av vattenpasset och fäst resten av golvskenan (Bild 2).

Bild 1
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Bild 2
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Garderob med karmsidor
Vid montering av karmsidor finns det två alternativ, 1a respektive 1b.

1a. Karmsidorna hopmonteras med
tak- och rälsprofilen till en enhet med
medföljande beslag.
Montera sedan enheten tillsammans
enligt punkt 2.

1b. Karmsidorna monteras med skruv
eller lim på respektive vägg och därefter
tak och rälsprofil enligt punkt 2.
Montera sedan enheten tillsammans
enligt punkt 2.

Denna sida mot rummet

Skruva fast takprofilen i dessa spår
Skruva eller limma rälsprofilen,
alternativt tejpa med dubbelhäftande tejp,
centriskt under takprofilen
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Småa har sedan starten 1927 byggt över 23.000 bostäder i Stockholmsregionen.
Många av dessa småhusområden är idag klassiska trädgårdsstäder och eftertraktade
bostadsmiljöer. Det var under namnet Småstugebyrån som de första självbyggarna
reste sina hus på 20-talet. Sedan dess har vi utvecklat vår affärsidé och produkt och
arbetar efter tre värdeord:
• Personliga hem
• Attraktiva boendemiljöer
• Kvalitet över tiden
Numera är Småa ett aktiebolag som ägs av JM, HSB och personalen.

Personliga hem
Genom att boka ditt hus tidigt kan du vara med och forma ditt personliga hem. Dels
genom olika tillvalsmöjligheter och dels genom vårt självbyggerikoncept. Vi erbjuder
också ett möte med vår inredare i samband med inredningsvalen.

Attraktiva boendemiljöer
Ett Småa-område kännetecknas av bearbetade detaljer såsom anpassad arkitektur,
harmonisk helhet och vackra utsmyckningar. Vi vill att du som bor där ska trivas långt
innan du satt nyckeln i din dörr. Entrén till området speglar första mötet till ditt hem.

Kvalitet över tiden
Småas bostäder är utformade för att vara energieffektiva, miljövänliga och med en
kvalitet som står sig över tiden. Tillsammans med dig skapar vi bostäder som fungerar och skänker glädje under lång tid.

Miljöpolicy
Som bostadsbyggare tar Småa ett stort ansvar för den miljö som vi skapar för framtiden. I vårt miljöanpassade byggande ingår att bygga hälsosamma hus genom goda
tekniska lösningar och bra materialval.
Vi utrustar bostäder med energieffektiva installationer och en teknik som ger god
funktion och låga driftkostnader. Vi strävar efter att det ska vara möjligt att leva
kretsloppsanpassat i våra bostäder.

Småakön
Du får många fördelar genom att gå med i vår kö. Vi erbjuder boka-tidigt-rabatt på
upp till 50.000 kr. Du har alltid förtur till våra planerade projekt och inbjuds till en
särskild visning. Några gånger per år får du en informationstidning från oss som bl a
presenterar pågående och planerade projekt.

Småa AB
Box 47613, 117 94 Stockholm
kontakt@smaa.se • www.smaa.se

Region Stockholm - HK
Årstaängsvägen 11, Marievik
08-586 303 00

Region Uppsala
Kungsgatan 111, 753 18 Uppsala
018-444 12 30
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