webertherm 314 fäste PB/EM
• Förankrar Serporoc-systemet mot underliggande
konstruktion
• Pendel i rostfritt stål (obrännbar)
• Initallvinkeln som minimerar risken för sjunkning av
putsskiktet

Produktspecifikation

Användningsområde

Therm 314 PB/EM används i Serporoc fasadsystem när stommen är en PREFAB tillverkad betongvägg. Normalt finns ett
första skikt av en högpresterande isolering t.ex. PIR och utanpå
detta skikt monteras mineralull avsedd för Serporoc och
Weber 323 stålnät.
Underlag
Används för applicering i våt betong.
Typ av underlag
• Betong
Begränsningar
• Endast för färsk betong

Bra att veta

Gör en extra kontroll av fästets placeringen innan gjutning när
fasadsidan är nedåt i formen. Kontrollera en extra gång att
fästena är korrekt monterade i direkt samband med montaget när fasadsidan är uppåt i formen.

Förberedelser

Kontrollera att längden på fästet är rätt utifrån valda tjocklekar
på isoleringen.
Montagedjup i betongen är minst 50mm.

Användning

Fästen ska monteras enligt infästningsschema för Serporoc
fasadsystem max cc 600mm. Alternativ 1 PREFAB väggen gjuts
med fasadsida upp i formen. Therm 314 PB/EM sticks/skjuts
ner igenom isoleringen i en lutning om ca 15 grader. Obs att
fästet ska lutas utåt nedåt. Om mineralullsisolering monteras
i fabrik trycks fästet med den tillhörande nätdistansen mot
mineralullen. Nätdistansen är vinklad i förhållande till stål-

Fuktfritt

Förpackning

Kartong

Artiklar

Om produkten

Therm 314 Fäste PB/EM är ett komplett fästelement, bestående av ett väggfäste ink pendelhängsle och separat spärrkramla. Pendeldelen samt spärrkramla är tillverkad i syrafast rostfritt stål SS2243. pendelfästet och spärrkramlan är tillverkat av
syrafast rostfritt stål SS 2243. Therm 314 Fäste PB är avsett för
montering genom isolering ner i den våta betongen. Therm
314 EM används när therm 371 skall monteras arbetsplatsen.
Therm 314 Fäste PB/EM är dimensionerad för en tillåten last
om 0,3 kN.

Lagring

Art.nr.

Beskrivning

5200787648

webertherm 314 fäste PB – 254 mm

5200845482

webertherm 314 fäste PB – 310 mm

5200846321

webertherm 314 fäste PB – 330 mm

5200787649

webertherm 314 fäste PB – 430 mm

5200900566

webertherm 314 fäste EM – 254 mm

hängslet vilket gör att man kan syfta rätt vinkel vid montaget,
nätdistansen ska ligga plant mot isoleringen. Tänk på att hålet
i öglan på fästet ska vara vertikalt i förhållande till väggen. I
dem fall mineralullen ska monteras på arbetsplatsen används
therm 314 EM.


Efterbehandling

Ingen efterbehandling krävs.

Observera

Om fasadsidan är uppåt i formen och man väljer att inte
monterar putsnätet i fabrik bör den spärrkramla som levereras med fästet skickas med till arbetsplatsen. Spärrkramla
om 3 mm kan köpas löst för komplettering detta gäller även
nätdistansen.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Kvalitetskontroll

Säkerställ att fästet får tillräcklig förankring i den våta betongen. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än
att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
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