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Innehåll

REDAir® LINK  sid. 6-11
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Krav och förutsättningar

  Antalet skruvar beror på: 
 - Byggnadens höjd
 - Geografisk placering
 - Terrängtyp
 - Väggkonstruktionens typ
 - Avstånd mellan läkterna
 - Fasadbeklädnadens vikt
 - Isoleringstjocklek
 

Vilket skruvavstånd/antal skruvar som ska användas per m2 beräknas 
med hjälp av beräkningsprogrammet på www.rockwool.se/REDAir. 

  Kontrollera alltid utdragsstyrkan innan du börjar (se tabell).  
Kontakta ROCKWOOL AB om du är osäker.

  Väggen ska vara plan. Det får inte finnas bulor eller svackor större 
än 10 mm på en sträcka av 3 m på väggytan. 

  Man ska försäkra sig om ventilation vid sockeln och takkonstruktionen.

  Beräkna avståndet mellan läkt så det passar till 
 fasadbeklädnaden – dock max avstånd c/c 600 mm.

  Vid betongvägg rekommenderas minst två borr då de blir varma  
och behöver kylas ned.

  Vid väggkonstruktion av tegel ska det förborras med en 6 mm  
betongborr. Vid betong ska det förborras med en 6.5 mm 

 betongborr genom läkt och isolering direkt in  
 i väggkonstruktionen.

Kontrollera detta innan du börjar Vindlast

Betong Min. tjocklek: 100 mm

Min tryckhållfasthet: 20 MPa

Dim. utdragskraft (kN): 4,17 / 2,78 *

Massivt tegel Min. tjocklek: 108 mm (½ sten)

Stenklass 15

Dim. utdragskraft (kN): 0,47

Lättbetong Min. tjocklek: 100 mm

Min tryckhållfasthet: 3 MPa

Dim. utdragskraft (kN): 0,57

Leca Min tjocklek: 100 mm

Tryckhållfasthet: 3 MPa

Dim. utdragskraft (kN): 1,03

OSB Min. tjocklek: 18 mm

Kvalitet: OSB 3

Min. densitet: 600 kg/m3

EN 300

Dim. utdragskraft (kN): 1,22

Plywood Min. tjocklek: 15 mm

Fanérkvalitet P30

EN 13986

Dim. utdragskraft (kN): 1,01

Massivt trä Min. tjocklek: 32 mm

C18

EN 338

Dim. utdragskraft (kN): 2,89

Terrängtyp I:
Insjö

Sjö eller plant och horisontellt  
område med försumbar vegetation  
och utan hinder.

Terrängtyp II:
Fält

Område med låg vegetation som gräs  
och enstaka hinder (träd, byggnader)  
med minsta inbördes avstånd lika med  
20 gånger hindrets höjd.

Terrängtyp III:
Småstad, skog

Område täckt med vegetation eller
byggnader eller med enstaka hinder med 
största inbördes avstånd lika med 20 
gånger hindrets höjd (tex, byar, förorter 
och skogsmark).

Terrängtyp IV:
Stad

Område där minst 15% av arean är bebyggd 
och där byggnadernas medelhöjd är ›15 m.

Översikt terrängtyper

Antalet skruvar avgörs bl a av terrängtyp.
Läs mer på www.rockwool.se/REDAir.

*) Sprickor/ej sprickor i betongen

REDAir® FLEX  sid. 12-17

REDAir® MULTI  sid. 18-25
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Definitioner
   Vi har definierat 4 typer av skevheter för väggar. 

Exempel på vägg i toleransklass I

Exempel på vägg i toleransklass II

Exempel på vägg i toleransklass III

   För att säkerställa en hållbar lösning med REDAir FLEX är det 
viktigt att den bakomliggande väggen är tillräckligt jämn. Hur 
mycket förarbete som krävs beror på hur ojämn och skev den 
bakomliggande väggen är. Det är vanligen äldre och skeva väg-
gar som behöver större omsorg.

Toleransklasser

Skevhetstyp Toleransklass I Toleransklass II Toleransklass III

Böjning < h/300
(h = våningshöjd)

mellan h/300 og h/100
(h = våningshöjd)

> h/100
(h = våningshöjd)

Planavvikelser < +/-5 mm
(mätt över 2 m rätskiva)

mellan +/-5mm 
och +/-10mm 

(mätt över 2 m rätskiva)

> +/-10 
(mätt över 2 m rätskiva)

Mellanrum mellan ytor < 5 mm mellan 5mm och 10mm > 10 mm

Mellanrum vid bjälklag < +/-5 mm mellan +/-5mm
och +/-10mm

> +/-10 mm

Om den bakomliggande väggen  
ligger inom toleransen är  
upprätning av väggen inte  
nödvändig innan montering  
av REDAir FLEX.

Om den bakomliggande väggen 
ligger inom toleransen är  
upprättning av väggen nödvändig 
så att kraven för klass 1 uppnås: 

   Böjning ska minskas till max h/300 

   Utskjutande ojämnheter ska avlägs-
nas till en maximal storlek på 5mm 

  Hål med djup större än 5mm 
     ska spacklas 

   Mellanrum mellan intilliggande 
ytor ska spacklas med en bredd på 
minst 500mm 

   Mellanrum vid bjälklag ska spacklas

Om bara ett av ovanstående villkor 
är uppfyllda och upprättning till 
toleransklass 1 inte är möjlig så 
ta kontakt med ROCKWOOL för 
teknisk rådgivning.

Toleranser för skeva väggar
   Väggen bör noggrant undersökas så att eventuella skevheter 

upptäcks. Differanserna avgör i vilken toleransklass väggen 
bedöms vara i. Varje klass bestämmer vilka åtgärder som måste 
vidtas innan REDAir FLEX monteras:

Toleransklass I På väggar i denna kategori kan  
REDAir FLEX monteras utan ytterligare 
förberedelser. 

Toleransklass II Det är nödvändigt att åtgärda väggen så 
att kraven för toleransklass I uppfylls.

Toleransklass III Vid väggar av denna typ är det nödvändigt 
att kontakta ROCKWOOL AB innan  
montage av REDAir FLEX sker.

   Genom att mäta väggens skevheter kan man utifrån tabellen 
fastställa hur väggen ska klassificeras. 

   När väggens toleransklass är bedömd är det viktigt att mata 
in detta i onlineberäknaren för REDAir. I beräkningen framgår 
bland annat nödvändigt skruvavstånd.

   Observera att det är viktigt att man innan montering  
undersöker väggens skevheter för att få fram toleransklass. Det 
är förutsättning för att kunna göra ett korrekt montage. 

Krav och förutsättningarKrav och förutsättningar
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REDAir LINK hörnbeslag

REDAir LINK
förlängningsbeslag

REDAir LINK är ett patenterat system som möjliggör enkel och snabb montering av  
fönster i alla typer av fasader. REDAir LINK skivor är tillverkade av högkomprimerad  
ROCKWOOL stenull. Det är ett oorganiskt, vattenavvisande, obrännbart och isolerande  
material som är att lätt att bearbeta med normala träverktyg.

REDAir® LINK

2
3

1    REDAir LINK skiva
   48 mm 
   Leveras i hela skivor 1500 x 1200 mm eller måttanpassade  

vid specialprojekt.

2    REDAir LINK hörnbeslag
   Används för att sammanfoga REDAir LINK skivor.
   Finns som kort eller lång variant.

3    REDAir LINK förlängningsbeslag
   Används för att skarva REDAir LINK skivor.
   Finns som kort eller lång variant.

4    REDAir LINK skruv (kort montageskruv)
   Används för montering av hörn- och förlängningsbeslag.
   Skruvarna levereras tillsammans med beslag och bits.

5    REDAir LINK skruv (lång montageskruv)
   Används för montering av hörnbeslag.
   Skruvarna levereras tillsammans med beslag och bits.

REDAir LINK skivor

ROCKWOOL levererar alla komponenter:
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Krav och förutsättningar
  Fönsterstorlek, fönstervikt, fönsterplacering (höjd), terrängklass och  

väggtyp är avgörande för antalet beslag och eventuella förstärkningar som  
behövs för att montera REDAir LINK korrekt.

  Du kan läsa mer om dessa krav genom att välja REDAir LINK på  
www.rockwool.se/beräkningsprogram.  
 
Genom att fylla i några få fakta i beräkningsprogrammet får du en samlad  
beräkning av mängden material som behövs för ditt projekt.  
Alla beräkningsprogram från ROCKWOOL är kostnadsfria.

   För att förenkla monteringen och reducera tidsåtgången på byggarbetsplatsen lev-
ereras REDAir LINK skivor, beslag och skruv i samma leverans. REDAir LINK skivor 
ska anpassas efter den önskade isoleringstjockleken samt fönsterdimensionen.          

Översikt REDAir LINK:

REDAir LINK beslag Används till följande REDAir 

isoleringsdimension(Typ) (namn) (Kort skruv) (Lång skruv)

CS REDAir LINK PROFIL CS 8,0 x 50 mm 8,0 x 90 mm 100-200 mm

ES REDAir LINK PROFIL ES 8,0 x 50 mm 100-200 mm

CL REDAir LINK PROFIL CL 8,0 x 50 mm 8,0 x 90 mm 201-350 mm

EL REDAir LINK PROFIL EL 8,0 x 50 mm 201-350 mm

Systemets komponenter 

1

4 5

2

3



8

REDAir LINK skiva kräver inga specialverktyg utan hanteras med vanliga verktyg.

Montering sker med REDAir LINK hörnbeslag och medföljande skruv.  

REDAIR LINK Förlängningsbeslagen används vid skarvning. Placering av kort och lång skruv.

9

REDAir LINK lyfts på plats. 

REDAir LINK skruvas fast i väggen med lämplig skruv. 

Kapning av REDAir LINK 
  REDAir LINK skiva kapas till önskad dimension med vanlig  

cirkelsåg eller fogsvans. Följ medföljande säkerhetsanvisningar. 
Det är möjligt att få skivorna måttanpassade för ditt projekt.  Kapa 
gärna  med en sliten sågklinga eftersom skivan är lätt att bearbeta 
och klingan därefter bara bör användas till stenull. 

Skarvning av REDAir LINK 
1.  Sidorna på skivan placeras på plant underlag och fixeras med två 

skruvar per hörn (medföljande skruvar rekommenderas).  
Kontrollera diagonalmått. 

 
2.  REDAir LINK hörnbeslag monteras över hörn och fästs från utsidan 

med medföljande skruv. 

3.  De långa skruvarna används i hörnens ytterkanter. De korta skruvarna 
används i beslagets övriga hål. Placeringen av skruvarna visas i  
figuren nedan. Förborra med 5 mm trä- eller metallborr innan monte-
ring av de långa skruvarna. De korta skruvarna ska inte förborras.  

4.  REDAir LINK förlängningsbeslag monteras över skarvar och fästs från 
utsidan med de bifogade korta skruvarna. Vid skivlängder  
överstigandes 1200 mm ska förlängningsbeslag monteras med  
mellanrum på 500 mm. 

Montering av REDAir LINK på väggREDAir före montering

Montering av REDAir LINK 

1.  Före montering av REDAir LINK kan det med fördel monteras en  
temporär regel eller vinkelbeslag i väggen för att stötta och ta en 
del av vikten vid monteringen av REDAir LINK. 

2.  REDAir LINK lyfts på plats. Var uppmärksam på den totala vikten 
av REDAir LINK, enligt metod 1, kan kräva lyftutrustning eller extra 
personal beroende på fönstrets storlek.

3.  Fäst sedan REDAir LINK på väggen genom fästhålen i hörnbesla-
gen och eventuella förlängningsbeslag (bör fästas med minst två 
skruvar per fläns).  
 
Vid skivlängder överstigandes 1200 mm ska förlängningsbeslag  
monteras med mellanrum på 500 mm. Det är väggtypen och den 
totala vikten på REDAir LINK systemet (inklusive fönster) som avgör 
antalet beslag, skruvar och vilka typer som ska användas. Detta 
måste dimensioneras av en ingenjör eller av skruvleverantören.

Exempel på tillfällig bräda för att stötta REDAir LINK vid montering. 



REDAir LINK förlängningsbeslag monteras på väggen. 

REDAir LINK skiva fästs i de förmonterade beslagen.  

Förlängningsbeslag vid skarv.

Långt och kort förlängningsbeslag.
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Fönster lyfts på plats.   

Montering av fönster i REDAir LINK.

Montering av REDAir BATTS omkring REDAir LINK.
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Montering direkt på vägg

Montering av REDAir LINK hörnbeslag 
I en del fall är det enklare att montera REDAir LINK direkt runt fönster-
hålet (pga storlek eller begränsad tillgänglighet), i dessa fall  
rekommenderas nedanstående anvisningar.

1.  Börja med att fästa två hörnbeslag nederst. Märk ut var de  
resterande hörnbeslagen ska placeras (örborra eventuellt).  
Följ leverantörens anvisningar gällande lämplig dimension på skruv 
och antal skruv för aktuell vägg. Fäst sedan hörnbeslagen i väggen 
med minst fyra(4) skruvar per beslag.

2.  REDAir LINK skivan kapas till önskad bredd lämpligen till samma 
djup som isoleringstjockleken. Skivan placeras i hörnbeslagen och 
fästs med medföljande skruvar (på samma sätt som på sid 6). 

3.  Vid montering av sidostycken kan eventuellt avkapat stycke från  
bottenplatta användas som del av sida. Bottenplattan måste dock 
alltid vara i ett stycke. Vid stora fönster där skarvning inte kan 
undvikas, måste fönstret stödjas med kraftiga konsoler. Antalet 
konsoler måste dimensioneras efter fönstrets vikt.

 
4.  REDAir LINK skivan fästs i  hörnbeslag med de medföljande  

skruvarna. De långa skruvar används i hål närmast hörnet och den 
korta används till beslagets andra fästhål. 

Skarvning av skivor
  REDAir LINK skiva kan förlängas med REDAir LINK förlängnings-

beslag, så att spill kan minimeras. Beslagen fästs i väggen enligt 
samma princip som hörnbeslagen. Skivan fästs sedan i förläng-
ningsbeslagen med medföljande skruv.  

  Skivor får först skarvas minst 40 cm från hörnet.

Montering av fönster

1.  Fönster lyfts på plats och monteras i REDAir LINK.  
Var uppmärksam på fönstrets totalvikt, eftersom det kan krävas 
lyftutrustning eller extra personal beroende på fönstrets storlek.  
Vi rekomenderar att expanderande fogband sätts på fönsterkarmen 
innan fönstret lyfts på plats.

2.  Fönstret fästs i REDAir LINK enligt fönsterleverantörens anvisn-
ingar. Montering av fönster görs på traditionellt sätt med vanlig 
karmskruv för lättbetong eller Adjufix.  Karmskruv med brett mel-
lan gängorna rekommenderas, till exempel lättbetongskruv. Det är 
viktigt att inte förborra innan fönstret monteras då det kan försämra 
skruvens fästförmåga. Skruv får ej heller dras åt för hårt i REDAir 
LINK då skivans struktur kan förstöras. 

3 Monteringen avslutas med drevning mellan karmen och REDAir LINK. 
Arbete kan eventuellt göras efter monteringen av fasadmaterialet. 
Det är viktigt att tätning runt fönster sker enligt fönsterleverantö-
rens anvisningar och enligt gällande riktlinjer och regler. 

  Installationen av fönstrena i REDAir LINK kan, om så önskas, göras 
efter fasadbeklädnaden är klar för att skydda fönstren så mycket 
som möjligt under byggnationsförloppet.

  För anslutningsdetaljer mellan fasad, bleck och placeringen av 
fönster m.m. - Se REDAir CAD-ritningar på  www.rockwool.se

 

REDAir fasadsystem
Montering av REDAir LINK kan med fördel kombineras med fasadsoler-
ingssystemet  REDAir FLEX och REDAir MULTI. Detta resulterar i  
en komplett systemlösning  för utvändig energieffektiv  
fasaisolering.

Läs mer om REDAir FLEX och REDAir MULTI  på www.rockwool.se/
redair



Översikt över färgkoder på skruvförpackningar och produkternas namn:
Isolering REDAir BATTS Träskruv* (W) Lättbetongskruv** (LC) Betong/tegel-skruv (C) Friktionsplatta Läkt

100 mm REDAir 100 RW REDAir W100 REDAir LC100 REDAir C100

REDAir FLEX  
FP

REDAir FLEX  
LVL-läkt

150 mm REDAir 150 RW REDAir W150 REDAir LC150 REDAir C150

200 mm REDAir 200 RW REDAir W200 REDAir LC200 REDAir  C200

250 mm REDAir 250 RW REDAir W250 REDAir LC250 REDAir C250

300 mm REDAir 150 + 150 RW REDAir W300 - REDAir C300

350 mm REDAir 200 + 150 RW REDAir W350 - REDAir C350

*   Massivt trä, OSB 3, plywood
**   Leca, gasbetong

REDAir® FLEX
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REDAir FLEX LVL-läkt
Brand- och mögelimpregnerad

REDAir FLEX skruv
Skruvarna är anpassade 
efter olika underlag och 
isoleringstjocklekar

REDAir BATTS
Värme-, brand- och 
ljudisolerende  
samt fuktavvisande

Fasadbeklädnad
Efter eget val  
(här med ROCKPANEL)

REDAir FLEX FP
Ökar friktionen mellan  
LVL-läkt och isolering

13

Systemets komponenter 

Ingående komponenter:

1    REDAir BATTS
 λ-värde på 0,033 W/mK.
  Flexzoner på två markerade sidor – för tätare skarvar, 

mindre mätning och reducerat spill.
  Format: 600 x 1000 mm.
  Finns i tjocklek 100/150/200/250 mm.
  Vid isoleringstjocklek på 300 och 350 mm krävs två skikt 

 med skivor (150 + 150 mm och 150 + 200 mm).

2    REDAir LVL-läkt
  För montering av REDAir BATTS och som 

 underlag för fasadbeklädnad.
  Format: 27 x 97 x 3000 mm.
  Vridstyva och med hög utdragsstyrka.
  Impregnerade mot brand och mögel.

3    REDAir friktionsplatta
  För montering av REDAir LVL-läkt på 

 REDAir BATTS.
  Levereras med skruv och bits.

4    REDAir skruv
  Används för montering av REDAir LVL-läkt. 

 Skruvas in i vägg, genom isolering.
  I sortimentet finns tre typer av skruv som passar till  

betong, trä, tegel och lättbetong.
 Skruven levereras med bits.
  Skruvens längd passar isoleringstjocklek 100 – 350 mm.

5    REDAir FLEX plastbricka
 Används vid tillfällig infästning av isoleringen  

tillsammans med REDAir FLEX skruv.

Vid montering på betong ska skruvdragare med 6,0 - 6,5 mm 
borr användas (beroende på betongkvalitet) och 6,0 borr till 
tegel. Vid bärande konstruktioner av betong rekommenderas 
mutterdragare med min. 300 Nm vridmoment.

1

2

1

2

REDAir FLEX är ett patenterat ventilerat fasadsystem som består av få specialutvecklade 
komponenter. Systemet ger stor designfrihet och kan användas till både renovering  
och nybyggnad.

3

3

4

4

5
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Montering av REDAir FLEX BATTS

15

Förberedelse av LVL-läkt
 Före montage ska beräkning 
ha gjorts i REDAir FLEX  
beräkningsprogram på:   
www.redair.rockwool.com

Flexande sidor på REDAir BATTS
   REDAir BATTS isoleringsskivor monteras genom att de flexibla 

sidorna, med markerade streck, trycks mot icke flexibla sidor.  
 
Det är viktigt att skivorna skjuts ihop till 100% så att skarvarna 
blir helt täta.

Placering av REDAir BATTS
   Skivorna monteras vanligtvis stående.

   Vi rekommenderar att monteringen påbörjas vid ett utvändigt hörn.

   Kapning av isoleringsskivorna vid hörn, fönster och dörrar kan med 
fördel göras efter monteringen.

   Avsluta inte med små bitar vid hörn, fönster och öppningar.

2-skiktslösning (> 250mm)
  Vid isoleringstjocklekar på 300/350 mm används två skikt med 

REDAir BATTS skivor och förskjutna skarvar.

  Vid isoleringstjocklek på 300 mm kombineras två skivor på 150 mm 
och vid isoleringstjocklek på 350 mm kombineras en 150 mm skiva 
med en 200 mm skiva.

  Det inre skiktet startas nederst med en halv REDAir BATTS skiva.

  Det yttre skiktet kan därefter monteras med hela skivor som  
förankras tillfälligt. Därmed skapas en "ficka" för placering av 
nästa inre rad med skivor (se illustration).

Tillfällig montering
   Om det finns behov av det kan isoleringsskivorna tillfälligt 

 fästas mot den bärande väggen med bitumen eller infästnings-
 skruv och bricka.

  Brickor för tillfällig fasthållning ingår i startpaketet. Plastbrickorna 
monteras med den breda delen in mot skivorna. Skruven är samma 
som senare används för montering av REDAir LVL-läkt. När läkten 
monteras tas de tillfälliga skruvarna bort och monteras i läkten.

Markering av skruvens placering
1.  Markering av skruvavstånd görs med hjälp av det medföljande  

måttbandet som ingår i REDAir FLEX Startpaket. Avståndet mellan 
skruvarna beror på terräng, byggnadens höjd, fasadbeklädnad och 
stomtyp. För att göra det enkelt finns 6 (L1-L6) skruvavstånd att välja 
mellan. Dessa är tydligt markerade på måttbandet

 
     Skruvavstånd som ska användas beräknas på www.rockwool.se/REDAir.

2.  Måttbandet placeras sedan på motsatt kortsida (roteras 180°) och 
 skruvpunkter markeras på samma sätt. Markeringen kan med fördel 
 göras på sidan av LVL-läkten då kanten syns under hela montaget.

Montering av friktionsplatta
1.  Se på måttbandets markeringar för friktionsplattan. Markera i 

båda ändar av LVL-läkten. Markera även för en på mitten av läkten. 
Avståndet mellan friktionsplattorna är c/c 1000 mm. – totalt tre(3) 
friktionsplattor per LVL-läkt. Kontrollera att placeringen inte  
sammanfaller med placeringen av skruv.

2.  REDAir FLEX friktionsplattor skruvas fast på LVL-läkten så att  
plattans hål pekar längs med LVL-läktens riktning. Använd  två(2)

 skruva per friktionsplatta.



Montering av LVL-läkt
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Montering vid hörn och fönster

När fönstret ligger längre in i konstruktionen kan med fördel 
REDAir LVL-läkt skruvas i 90º vinkel (in i smygen) mot närmsta  
LVL-läkt som är underlag för fasadbeklädnad.
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Placering av REDAir FLEX LVL-läkt
  REDAir FLEX LVL-läkt bör monteras lodrätt för att tillåta 

 ventilation bakom fasadbeklädnaden och så att eventuell kondens 
 kan ventileras.

  Använd bara REDAir FLEX LVL-läkt då dessa är impregnerade mot 
brand och mögel och har testats med korrekt utdragsstyrka och 
vridsytvhet.

 LVL-läkten kapas endast om nödvändigt. Används inte i längder 
 under 50 cm.

  Vi rekommenderar att LVL-läkten placeras över skarvar i  
isoleringen. Detta är dock inget systemkrav.

  Max. avstånd mellan LVL-läkter är c/c 600 mm. Vid speciella  
tillfällen med stor vindlast kan det krävas mindre avstånd.  
Kontrollera med leverantören av fasadbeklädnaden.

Montering av skruvar
  Vid vägg av trä eller lättbetong monteras skruven direkt genom  

LVL-läkt och isolering och förankras i stommen.

  Vid väggkonstruktion av tegel ska det förborras med ett 6 mm 
 betongborr. Vid betong ska det förborras med ett 6.5 mm 
 betongborr genom LVL-läkten och isoleringen direkt in 
 i väggkonstruktionen.

  Skruven försänks in i LVL-läkten tills den pressas  
3-5 mm in i skivorna (se illustration).

  LVL-läkten får inte justeras genom att skruvarna lossas. 
 Vi rekommenderar att skruven först sänks ca 1 mm.  
 Därefter finns möjlighet att öka till max 7 mm.

Montering vid hörn
  REDAir LVL-läkt placeras och monteras så nära hörn som  

möjligt, dock inte så nära att det finns möjlighet att väggen spricker.

  Montering av fasadbeklädnad vid hörn kan göras med t ex 
 hörnprofiler beroende på fasadbeklädnad. Dessa finns i flertalet 
 olika utföranden.

  När det gäller andra lösningar för fasadbeklädnad vid hörn 
 hänvisas till fasadleverantörens anvisningar.

Montering vid fönster
  Montera alltid LVL-läkt längs lodräta dörr- och fönsterkanter.

  Vid montering av fönster i framkant används den typ av beslag 
 som rekommenderas av fönsterleverantören.

REDAir LINK
  Monteringen av  REDAir FLEX kan med fördel kombineras med 

fönstersystemet REDAir LINK. Därigenom fås en komplett fasad-
lösning för energieffektivt resultat.



Översikt över färgkoder på skruvförpackningar och produkternas namn:

Isolering REDAir BATTS Träskruv* (W) Lättbetongskruv** (LC) Betong/tegel-skruv (C) Infästning Läkt

150 mm REDAir 150 RW REDAir W100 REDAir LC100 REDAir C100

REDAir 
MULTI SC

REDAir 
MULTI MR

200 mm REDAir 200 RW REDAir W150 REDAir LC150 REDAir C150

250 mm REDAir 250 RW REDAir W200 REDAir LC200 REDAir C200

300 mm REDAir 150 + 150 RW REDAir W250 - REDAir C250

350 mm REDAir 200 + 150 RW REDAir W300 - REDAir C300

*   Massivt trä, OSB 3, plywood
**   Leca, gasbetong 18 19

Systemets komponenter 

REDAIR tMULTI  
MR stålregel

REDAIR MULTI TP profil

REDAir MULTI är ett helt oorganisk isoleringssystem som bygger på en smart galavaniserad 
stålläkt. Med de tillhörande komponenterna kan du dessutom räta upp fasaden från  
skevheter och skavanker.  

Systemet är en vidareutveckling på REDAir FLEX.  
REDAir MULTI är ett helt oorganiskt fasadsystem bestående av galvaniserade stålreglar, 
pulverlackerade aluminiumbeslag och T-profiler av aluminium.

REDAir® MULTI

REDAIR MULTI FB beslag

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
  Kan användas till både nybyggnad och renovering
  Passar till de flesta byggnadsstyper
  Passar till de flesta väggtyper
  Kan användas vid alla byggnadshöjder
 Enkel anpassning och designfrihet
  Alle typer  av facsdebeklädnader upp til 50 kg/m2

Systemet REDAir MULTI är enkelt att montera samt passar alla typer 
av väggkonstruktioner. Systemet innehåller en läkt som är tillverkad av 
stål med inbygda friktionständer och reglage för upprätning.  
 
Vid montering trycks stålläkten mot stenullsskivan REDAir BATTS och 
tack vare de inbyggda tänderna hakar läkten fast i isoleringen. På så 
sätt går monteringen snabbt, samtidigt som tänderna fixerar läkten. 
REDAir MULTI fungerar för såväl nybyggnation som renovering.

REDAir MULTI är med sina oorgansika komoponenter ett  
innovativt sätt att montera ventilerade fasadsystem.

Ingående komponenter:
1     REDAir MULTI SC clips

     REDAir MULTI SC skruvclips är tillverkat av galvaniserad  
plåt och har inbyggda clips som håller fast skruven i  
REDAir MULTI MR stålregel.  

2     REDAir MULTI MR stålregel
     REDAir MULTI MR stålregel är en galvaniserad stålregel med 

inbyggda friktionsplåtar och stansade skruvhål.

3   REDAir MULTI FB fixbeslag
     REDAir MULTI FB fixbeslag är tillverkat av svart (RAL 9011)  

pulverlackerad aluminium.
     Beslaget har förborrade hål och en klämfunktion som håller 

fast T-profilen REDAir MULTI TP vid montage. 
     REDAir MULTI FB fixbeslag överför den lodräta laster och 

vindlaster från fasadbeklädnaden till stommen.

4     REDAir MULTI SB glidbeslag
     REDAir MULTI SB glidbeslag är tillverkat av grå(RAL 7024) 

pulverlackerad aluminium. 
     Beslaget har förborrade hål och en klämfunktion som håller 

fast T-profilen REDAir MULTI TP vid montage. 
      REDAir MULTI FB glidbeslag överför endast vindlaster till 

stommen. De förborrade ovala hålen möjliggör värmerörelser 
i T-profilen.

5     REDAir MULTI TP T-profil
     REDAir MULTI TP T-profil är en montageprofil tillverkad av 

aluminium. 

6     REDAir FLEX skruv
     Används till att skruva fast REDAir MULTI MR stålregel till  

stommen genom isoleringen.
 Finns för trä, beton, tegel och lättbetong.
 Skruvlängder anpassade för isolertjocklerar på 150-350 mm.
 Skruvarna levereras med bits.

7     REDAir FLEX plastbricka
 Används vid tillfällig infästning av isoleringen tillsammans  

med REDAir skruv.

1
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REDAir BATTS
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Denna vägledning beskriver montage av REDAir MULTI systemet 
utanpå REDAir BATTS. För montage av själva isoleringen se  
”Montering av REDAir BATTS”.

 

Före montering 
  Innan montering av REDAir MULTI ska beräkning göras i  

REDAir MULTI beräkningsprogram då detta program ger avstånd 
mellan beslag och skruvar enligt projektets gällande 
förutsättningar. Det är inte möjligt att utföra ett korrekt montage 
utan denna beräkning. 
 
Du hittar beräkningsprogrammet på www.redair.rockwool.com

Montering av  
REDAir MULTI SC clips

  Före montering av REDAir MULTI MR stålregel ska först  
REDAir MULTI SC clips placeras och pressas fast, med ett klick in i 
det utstansade hålet. Vid korrekt montage är det inte möjligt att 
avlägsna clipset utan verktyg.  
 
Avstånd och antal enligt beräkning.

REDAir MULTI före montering Montering av REDAir MULTI
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Placering av stålregel
  REDAir MULTI MR stålregel monteras alltid lodrät för att  

ventilationen bakom fasad ska fungera samt att regeln ska  
fästa på rätt sätt in i isoleringen.

  Stålregeln kapas vid behov. Dock aldrig kortare än 50 cm.

  Vi rekomenderar att regeln placeras över skarvarna i isoleringen. 
Vid längdskarvar måste det vara minst 10mm mellan reglarna. Max 
avstånd mellan stålreglar c/c 600 mm.

 Vid projekt med hög vindlast och/eller hög fasadvikt kan det bli  
 nödvändigt att isoleringen ställs på grunden. Detta framgår av  
 beräkningen som måste göras innan monteringen påbörjas.

 
 
 
 

Montering av skruvar
  Vid stomme av trä eller lättbetong skruvas skruvarna direkt genom  

clips och isolering och in i stommen.

  Vid stomme av betong måste man förborra genom skruvhålet med 
6,5mm betongborr, förslagsvis REDAir 6,5 betongborr.

  Vid stomme av tegel måste man förborra genom skruvhålet med 6 
mm betongborr utan slag, förslagsvis REDAir 6,5 betongborr.

  Skruven måste utlösa clipset så i skruvclipset så att skruven sitter 
helt fast.

6.5mm6.0mm

Före montage ska beräkning  
ha gjorts i REDAir MULTI 
beräkningsprogram på:   
www.redair.rockwool.com

Skruven monteras i REDAir MULTI SC Clips. 

Tegel  Betong  Leca/lättbetong         Trä

Förborra  Förborra  Förborra ej                 Förborra ej
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Korrekt montering av skruvar
  Skruvarna ska dras åt så att stålläkten pressas mellan 3-8mm in i 

isoleringen. Oavsett resultat i REDAir MULTI beräkningsprogram.

Montering av beslag
  REDAir MULTI MR stålregel har fyra stansade hål med cc150 för 

montering av beslag. Dessa är till för att montera glidbeslag och 
fixbeslag. Antal och avstånd ges via beräkningen på ROCKWOOL 
hemsida. Det ska alltid vara minst ett fixbeslag per stålregel som 
monteras högst upp på läkten.

1  = REDAir MULTI FB fixbeslag

2  = REDAir MULTI SB glidbeslag

Det är viktigt att klämman på beslagen alltid monteras mot samma 
sida. Annars är det inte möjligt att montera T-profilen korrekt.
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Montering av  
REDAir MULTI FB fixbeslag

  I kartongen med REDAir MULTI FB finns skruvar avsedda för 
montering av beslaget mot stålregeln REDAir MULTI MR, samt till 
efterföljande montage av T-profil.

  Skruvarna har ett 8 mm utvändigt sexkantshuvud.

 Fixbeslaget placeras i översta hålserien på stålregeln så att  
 T-profilen kan hänga från beslaget. T-profilen ska ha samma längd  
 som stålregeln.

  Använd bara ett fixbeslag per stålregel.

Montering av  
REDAir MULTI SB glidbeslag

   I kartongen med REDAir MULTI SB finns skruvar avsedda för 
montering av beslaget mot stålregeln REDAir MULTI MR, samt till 
efterföljande montage av T-profil.

  Skruvarna har ett 8 mm utvändigt sexkantshuvud.

  Glidbeslaget monteras likt övriga beslag på stålregeln. Antal och 
avstånd enligt beräkning.

Montering av REDAir MULTI TP
  REDAir MULTI TP T-profil används som underlag för fasadbeklädnad.

  Vid montering av T-profilen är det viktigt att man sätter den i lod. 
Därmed kan profilen utjämna de ojämnheter som tidigare fanns 
på väggen och gör det möjligt att montera fasadbeklädnaden plant 
och i lod.

  T-profilen trycks in i klämman på beslagen. Klämman håller fast 
T-profilen under montering och justering.

REDAir MULTI FB fixbeslag är svart med svart etikett. Beslaget har fyra 
runda hål i den utstickande flänsen.

REDAir MULTI SB glidbeslag är grått med blå etikett. Beslaget har tre 
ovala hål i den utstickande flänsen.

Montering av REDAir MULTI Montering av REDAir MULTI



24

Justering av T-profil
Det är möjligt att justera T-profilen upp till 20mm i djupled. Detta sker 
genom att trycka profilen in eller ut i klämman på stålregeln.

 
Bilden visar T-profilen i maximalt utjusterat läge.

 

Fastsättning av T-profil
När T-profilen är korrekt justerrad sätts den fast med  
självborrande skruvar.

  T-profilen fästs med skruvar som finns i beslagens kartonger.  
Skruvarna skruvas genom de förborrade hålen i beslagen och 
skruvas in i T-profilen.

Vid längdskarvar måste det vara minst 10mm mellan T-profilerna.

  Vi rekommenderar att T-profilen alltid, så långt det är möjligt, 
 monteras i samma längd och i nivå med stålregeln.

 Vid de tillfällen det inte är möjligt kan T-profilen monteras så att 
 den går över en stålregelskarv. Profilen får då endast fästas i  
 glidbeslagen på den nedre stålregeln.

Montering av fasadbeklädnad  
på T-profil

  Vi rekommenderar att fasaden monteras med ett mellanlägg på  
T-profilen, t.ex. EPDM-gummi eller liknande. Detta är extra viktigt 
vid metallbaserad fasadbeklädnad för att undvika korrosion.  
Men det beror helt på typen av fasadbeklädnad. Följ därför alltid 
fasadleverantörens anvisningar.

  För att undvika korrosion av skruven används rostfri (A2) skruv för 
infästning av fasadmaterialet. I övrigt enligt fasadleverantörens 
anvisningar vid montering mot aluminium.

Montering av fasadbeklädnad på 
stålregel

  På väggar som inte är i behov av upprätning är det även möjligt att 
montera fasadbeklädnadnen direkt på stålregeln REDAir MULTI MR.

  För att undvika korrosion av skruven används rostfri (A2) skruv för 
infästning av fasadmaterialet. I övrigt enligt fasadleverantörens 
anvisningar vid montering mot stål.
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REDAir MULTI TP T-profil REDAir MULTI TP T-profil och fasad

20 mm



Vi erbjuder teknisk service och support så du tryggt och säkert kan 
genomföra byggnationen med REDAir LINK.

Vi hjälper alltid till med rådgivning så du får den mest rationella ar-
betsprocessen och bästa möjliga resultat.

Du kan alltid kontakta ROCKWOOL på telefon 036-570 52 50 
eller info@rockwool.se.

Vi erbjuder teknisk service och support så att du tryggt och säkert kan 
genomföra byggnationen med REDAir och andra system.

Vi hjälper alltid till med rådgivning så att du får den mest rationella  
arbetsprocessen och bästa möjliga resultat.

Kontakta ROCKWOOL på telefon 036-570 52 50 eller info@rockwool.se.
 

Teknisk stöd på stället
Utöver telefonsupport hjälper vi även arkitekter och ingenjörer med 
teknisk stöd som till exempel: 

  Beskrivningar
  Förslag på lösningar 
  Standarddetaljer
  U-värdesberäkningar

ROCKWOOL AB erbjuder även andra typer av lösningar för renovering 
och nybyggnad av bland annat fasader och låglutande tak.

Mer iformation finns på www.rockwool.se

Teknisk support 
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För anslutningsdetaljer mot grund, tak och liknande hävisar vi till våra CAD-ritningar som kan hämtas på www.redair.rockwool.com

Anslutningsdetaljer

Tagdækning iht.

gældende

TOR-Anvisning

Alu inddækning,

mekanisk

fastgjort. De

angivne mål er

baseret på

anbefalinger fra

(BYG-ERFA blad

09 10 30)

Snefangsrør

Krydsfiner

600

600

600

Fastgørelsespunkt
Skema

REDAir MULTI MR skinne*

Skrue og vinkel

som fastholer

krydsfiner til

REDAir MULTI

MR skinne*
10 mm

M
in

. 1
50

 m
m

30 mm

REDAir MULTI T-profil

Facadebeklædning

monteret iht.

leverandørens anvisning.

Evt. mellemlæg jf. facade

beklædnings

leverandørens anvisning

REDAir MULTI MR

skinne*

REDAir FLEX skrue*

REDAir MULTI

Fastgørelsesskrue

REDAir MULTI S

Støttekonsol. Antal og

afstand jf. REDAir MULTI

Arbejdsvejledning

REDAir MULTI BB

Skruebøsning

*afstand, type og

indtrykning jf. REDAir

MULTI

Montagevejledning

Tegnings nr.

Tegningerne stilles til rådighed som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste

produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen

garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert formål. Enhver anvendelse sker på dit eget ansvar og risiko. Vi

udfører fra tid til anden relevante opdateringer og/eller ændringer af tegningerne på hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde

dig opdateret med sådanne ændringer og ethver brug af udgåede eller ældre versioner af tegninger sker alene på dit eget ansvar.

Du kan gratis downloade tegningerne til brug for dine projekter, men du må ikke reproducere, distribuere eller videresælge disse.

Note

Beskrivelse

Dato

Mål

(99)A.X.M.03.04

(99)A.X.M.03.04

1:2

14.11.2016
REDAir MULTI: Lodret snit, murkrone afslutning med murkroneelement

Fald i terræn

min. 1:50min. 300 mm

Omfangsdræn med faskine

Affasning af pudslag, sådan at der

fremkommer en ren skrå kant, som senere

dækkes med REDArt Sokkelbeskyttelse

Drænfaskine

med søsten

Affasning af puds

REDArt Isoleringsklæber

REDArt Underpuds og

REDArt Facadenet

REDArt Pudsprimer og

REDArt Silikone Slutpuds

REDArt Sokkelbeskyttelse skal påføres fra

min. 50 mm over terræn til bunden af

pudslaget. Efterfølgende dækket med

grundmursplade

REDArt Facadebatts som

fundamentsisolering

Grundmurs-

plade

Kælderisolering (f.eks. ROCKWOOL

Terrænbatts Erhverv)

REDArt Fugebånd

10
0 

m
m

30
0 

m
m

REDAir MULTI Fastgørelsesskrue

REDAir MULTI S Støttekonsol.

Antal og afstand jf. REDAir MULTI

Arbejdsvejledning

Vinkel til fastgørelse af Insekt og

snefangsgitter

REDAir MULTI T-profil

Facadebeklædning monteret iht.

leverandørens anvisning.

Evt. mellemlæg jf. facade

beklædnings leverandørens

anvisning

REDAir MULTI MR skinne*

Insekt og snefangsgitter

Min 55 mm

forankringsdybde

*afstand, type og

indtrykning jf. REDAir

MULTI
Montagevejledning

Tegnings nr.

Tegningerne stilles til rådighed som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste

produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen

garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert formål. Enhver anvendelse sker på dit eget ansvar og risiko. Vi

udfører fra tid til anden relevante opdateringer og/eller ændringer af tegningerne på hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde

dig opdateret med sådanne ændringer og ethver brug af udgåede eller ældre versioner af tegninger sker alene på dit eget ansvar.

Du kan gratis downloade tegningerne til brug for dine projekter, men du må ikke reproducere, distribuere eller videresælge disse.

Note

Beskrivelse
Dato

Mål

(99)A.X.M.02.05

(99)A.X.M.02.05

1:2

14.11.2016 REDAir MULTI: Lodret snit, sokkelisolering med REDArt facadesystem

Facadebeklædning monteret iht.leverandørens anvisning.

REDAir FLEX Batts (150-350 mm)

REDAir MULTI MR skinne*

Bagvæg, her som betonelement

REDAir FLEX Skruetype og afstand jf. REDAir Montagevejledning

REDAir MULTI F Bærekonsol. Antal ogafstand jf. ingeniørprojekt for beklædningen

Evt. mellemlæg jf. facade beklædningsleverandørens anvisning

Bemærk, den viste detalje ergeneraliseret, kontakt leverandøren affacadebeklædningen for deresdetaljeløsning.

REDAir MULTI S Støttekonsol. Antal ogafstand jf. ingeniørprojekt for beklædningen

REDAir MULTI BB Skruebøsning

REDAir MULTI Fastgørelsesskrue

REDAir MULTI  TEE T-profil

Min 55 mm
forankringsdybde

*afstand, type og indtrykning jf. REDAir MULTIMontagevejledning

Tegnings nr.Tegningerne stilles til rådighed som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste

produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen

garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert formål. Enhver anvendelse sker på dit eget ansvar og risiko. Vi

udfører fra tid til anden relevante opdateringer og/eller ændringer af tegningerne på hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde

dig opdateret med sådanne ændringer og ethver brug af udgåede eller ældre versioner af tegninger sker alene på dit eget ansvar.

Du kan gratis downloade tegningerne til brug for dine projekter, men du må ikke reproducere, distribuere eller videresælge disse.

Note

Beskrivelse
Dato

Mål

(99)A.X.M.01.05

(99)A.X.M.01.05

1:5

14.11.2016 REDAir MULTI: Lodret snit, eksempel på pladebeklædning

*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

REDAir FLEX Skrue (type C)*
REDAir MULTI MR skinne* med
bærekonsoller

REDAir MULTI  TEE T-profil

REDAir BATTS (150 til 350 mm)

Beton bagvæg, Murværk

Evt. mellemlæg jf. facade
beklædnings leverandørens
anvisning

Facadebeklædning monteret iht.
leverandørens anvisning.

Min 55 mmforankringsdybde

Tegnings nr.

Tegningerne stilles til rådighed som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste

produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen

garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert formål. Enhver anvendelse sker på dit eget ansvar og risiko. Vi

udfører fra tid til anden relevante opdateringer og/eller ændringer af tegningerne på hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde

dig opdateret med sådanne ændringer og ethver brug af udgåede eller ældre versioner af tegninger sker alene på dit eget ansvar.

Du kan gratis downloade tegningerne til brug for dine projekter, men du må ikke reproducere, distribuere eller videresælge disse.

Note

Beskrivelse

Dato

Mål

(99)A.X.M.01.01

(99)A.X.M.01.01

1:2

14.11.2016 REDAir MULTI: Vandret snit som viser fastgørelse i tung bagvæg



ROCKWOOL AB 
Kompanigatan 5
553 50 Jönköping
www.rockwool.se
info@rockwool.se
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Koncernen ROCKWOOL är världens ledande leverantör 
av stenull. Företaget levererar innovativa produkter och 
system baserade på obrännbar stenull, som förbättrar 
miljön och livskvaliteten för miljontals människor.

ROCKWOOL är bland de världsledande inom isolerings-
industrin. Med isoleringslösningar och system samt 
andra byggrelaterade produkter som t ex akustiktak, 
fasadbeklädnader och rådgivande verksamhet bidrar 
koncernen till energieffektiva och brandsäkra byggna-
der med god akustik och behagligt inomhusklimat.

 ROCKWOOL skapar dessutom gröna lösningar till  
trädgårdsindustrin, innovativa specialfiber för  
industriellt bruk, effektiv isolering till processindustrin 
och marine- och offshore-segmentet, samt buller- och  
vibrationsdämpande isolering till modern infrastruktur. 

Koncernens mer än 10 500 medarbetare i över 35 länder 
har kunder över hela världen. Koncernen är starkt  
representerad i Europa och expanderar med  
produktions-, försäljnings- och serviceaktiviteter  
även i Nord- och Sydamerika och Asien. 

Om ROCKWOOL

Begränsning: Broschyren avser att ge en allmän monteringsanvisning för produkterna och dess  
användingsområden. Den visar inte alla detaljer eller förutsättningar som kan behövas vid projektering.  

ROCKWOOL AB kan inte hållas ansvariga för det resultat som uppnås vid användning av  
produkterna då användningen ligger utanför vår kontroll.  


