Monteringsanvisning
Lydreduksjonsbøylene festes
med senteravstand 1200 mm
langs hver hovedbjelke. De
forskyves 600 mm i forhold til
nabobjelken, slik at et
diagonalmønster vises (se
figur). Lektene skal monteres
på tvers av hovedbjelkene med
senteravstand på 600 mm.
Mellom nabolekter bør bøylene
monteres forskjøvet overfor
hverandre for å oppnå jevnest
mulig lastfordeling. Alle lekter
skal ha lydreduksjonsbøyle på
siste bjelke. Det skal ikke være
noen form for mekanisk
innfesting i vegger.
På langsidene monteres ekstra
lydreduksjonsbøyler og lekt hvis
avstanden til veggen er for stor.
Lektene festes til bøylene med
3,5x30 mm treskrue. Hvis
lektene må skjøtes, skjøtes de
med lasker mellom bøylene.
Lekter bør ha min 10 mm
klaring til eksisterende vegger.
Platekledningen 6-8 mm. I
spalten legges Glava Rundlist
og det fuges med elastisk
fugemasse.
Denne monteringsanvisningen
gjelder for alle bøyletypene.

Ekstra lydbøyle
Evt. kubbing mellom
lektene

Hvis avstanden fra siste bjelke mot vegg overstiger
200 mm, anbefaler vi at det kubbes mellom lektene.
Platelagene monteres slik at plateskjøtene blir
forskjøvet i forhold til hverandre.
Platelagene skal ikke limes sammen!
Taklister festes enten i vegg eller himling, ikke begge
steder. Festes taklisten i vegg bør den ha ca. 2 mm
glippe mot himlingen.

Innfesting av lydreduksjonsbøylene
Betong: Type D, festes med 8 mm nylonplugg og f.eks. 5,0 x 50 mm skrue
Lettklinker: Type D. Maxit Leca anbefaler at bøylene festes med Loden Ankerbolter el.
Treverk: Type D, festes i spikerslag med treskruer. Type B og I, festes inn i bjelke med
f.eks. 4,5 x 40 mm treskruer, gipsskruer el.
Kvalitetssikring
Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og
Intern-kontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko AS.
Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og
spesifikasjoner.
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