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OBJEKT  

FÖRETAGSNAMN 

MONTÖR  

PROJEKT NR 

 

ÅTGÄRD OK SIGNATUR

1 Är underlaget rengjort?

2 Är tätningar utförda?

3 Finns ett friavstånd? 

4 Är dubbla ramreglar (c/c 300) monterade vid möblerbara väggar där punktlaster med 
lång varaktighet förekommer?

5 Är samtliga SubFloorskruvar hela och förankrade mot underlaget utan glapp samt min 
34 mm av skruven (30 mm för stålregeln) kvar i träregeln? 

6 Är stödskruvar monterade horisontellt i ramrelarna alt är golvspånskivan fogad i rums-
hörnen vid användadet av 300mm skruv?

7 Är isoleringen monterad med förstärkt sida nedåt med stöd av isoleringsbärare?

Tilläggskontroller vid montage utav ventilation enl nedan. Planera montering enl ventilationsritning.(Projektsunik eller generella 
anvisningar i broschyr) Vid eventuella förändringar skall Prästängen support och berörda hantverkare kontaktas.

8 Är ventilationsmonteringen utförd innan golvspåskivan monteras?

9 Föreligger hinder för luftflödet?

10 Är golvdonen monterade enligt ventilationsritning?

11 Är fläkt och avluftning lämpligt placerat?

12 Är ventilationsaggregat i drift?

UNDERSKRIFT  DATUM 

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Frågor och teknisk support:  Tel 0500 – 46 98 60  eller support@prastangen.se



Checklista för montage av SubFloor

Gällande montageanvisningar ska följas, se även nästa sida för förklaring av kontrollpunkter.  2017-11-08

FÖRKLARING TILL PUNKTER PÅ FÖREGÅENDE SIDA  

1  Ev. ingjutna träklotsar/reglar borttages. Underlag rengöres från 
organiskt material, spackelrester, limrester och dylikt. 
Sista rengörningen (dammsugning) utförs direkt innan golvskivan 
läggs. 

2  Tätning utmed alla ytterväggar med rekommenderad metod. Ev. 
rörgravar, rörgenomförningar, sprickor och skador i betong platta eller 
vägg skall tätas. Likaså skarvar mellan HD/F bjälklag. Fogar mellan 
övergolv och vägg tätas, otätheter upp i mellanväggar skall tätas 
likaså rörgenomförningar och dylikt genom golvskivan.

SubFloor tätningsmaterial eller likvärdigt typgodkänt material skall 
genomgående användas. 
Vid rörgenomförningar genom brandvägg görs tätning/isolering med 
godkänd metod.

3  SubFloor reglarna skall vara fristående ifrån varandra och från 
syll/ vägg. Reglarna i ramen runt rummet skall i de flesta fall vara 
20-60 mm från vägg. Där golvdon skall monteras skall avståndet från 
vägg vara min 30 mm. 

4  Kräver att man projekterar med hänsyn till där punktlaster med 
lång varaktighet kan uppkomma. Montera dubbla ramreglar c/c 300 
vid vägg där man kan förvänta sig bokhylla etc.

5  Min 34 mm av plastskruven skall finnas i träregeln (30 mm för 
stålregeln). Kontrollera att samtliga skruvar är hela och sitter ordent-
ligt fast mot underlaget. Överskjutande del av SubFloorskruven kapas 
längs med regelns över kant med en såg eller skärande verktyg. 
Slå ej av skruven med hammare.

6  För att eliminera rörelse i golvet vid användandet av art.nr 21300, 
skall stödskruv typ art. nr 21100 anbringas horisontellt i ramreglarna, 
(ca 2 st per regel) alternativt fogas rumshörn mellan vägg och golv-
spånskiva 30-40 cm. Drages dikt mot vägg utan att spänna, (utan 
infästning). Vid gipsvägg skall stödskruv monteras där gipsskivan är 
monterad i väggregeln. 

7  lsolerskivor skall ligga på isoleringsbärare och ej vara i kontakt 
med betongytan.lsolerskivans belagda sida skall vara neråt. 
Varje skiva skall bäras upp av minst 6 st isoleringsbärare. 
Skall luftspalten ventileras kontrollera att isoleringen inte hindrar 
luftflödet. 

8  Säkerställ att all montering gällande golvventilationen är uförd 
innan golvspånskivan monteras. Kontrollera att luftfördelningsband 
och ventilationsrören är monterade enligt ventilationsritning/enligt 
generella monteringsanvisningar samt att ventilationsrören är fast 
förankrade mot underlaget med till exempel hål band, alla rörskarvar 
ordentligt fastsatta samt att ändlock är monterade. 
Kontrollera att hål är utförda i ventilationsrören enligt ritning och/ 
eller med inbördes avstånd enl separat hålsystem. 
Kontrollera att rören ligger med hålen riktade parallellt eller snett ned 
mot bottenplattan och att hålen har fritt utrymme från isole ring etc. 
Kontrollera att eventuella avgränsningar/cellindelningar är utförda.

9  Luftspalten skall vara minst 10 mm. Om luftspalten blir mindre 
tag kontakt med Prästängen support för rådgivning. 
Inga hinder för ventilationsflödet får förekomma, rör i golvet kan till 
exempel kilas upp med plastkilar. 
Kontrollera mot ventilationsritningen att erforderliga kommunika-
tionshål i mellanväggar är utförda. 
Hålen i ventilationsrören får ej blockeras av isolering, reglar eller 
dylikt. Avsluta om nödvändigt isoleringen en bit från den hålade 
rörsträckan.
Ingen isolering skall monteras i luftfördelarkanalen, alltså mellan den 
regel som LF-bandet monteras på och väggen. Tätningar utförs kring 
golvskivans anslutningar mot väggar, trösklar, genomförningar mm.

10  Säkerställ att golvdon är monterade enligt ventilationsritning. 
Oftast monteras luftfördelarbandet och golvdon av samma företag/
person som monterar regelsystemet och golvspånskivan. 
Montering av fläkt och rörsystem utförs oftast av annat företag, det 
förekommer att allt montage utförs av ett och samma företag. 

11   Kontrollera att fläkten ej kommer att störa (ljud) mot sovrum, 
vilorum etc. Åtgärda eventuellt genom att montera isolerskivor mot 
dessa utrymmen. Kontrollera även att avluften ej kommer nära 
öppningsbara fönster eller vid uteplats där ljud/lukter kan bli störan-
de. Alla skarvar mellan plåtdetaljerna ska vara popnitade.
Fläkt och kanaler på kalla utrymmen skall isoleras, (kondens). Placera 
reglerutrustningen (trafo) på barnsäker höjd eller meddela att instal-
lationsutrymmet skall vara oåtkomligt för barn. 
Om fläkt byggs in i skåp måste lucka finnas så att hela fläkten är åt-
komligt för service/utbyte samt spjäll och ca 10 cm av kanaler under 
spjäll (mätpunkt för flödesmätningar).

12  När golvspånskivan och golvdon är monterade skall ventila-
tionsaggregatet startas med full hastighet och alla spjäll skall vara 
öppna. 
Meddela Prästängen eller annan anlitad entreprenör att ventila-
tionssystemet är klart för injustering. Detta utförs med fördel innan 
ytskikten läggs.
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