
Checklista för montage av distansmatta

Gällande monteringsanvisning skall följas, nedan följer en checklista för Optiventmontage.

Förklaringar till punkter nedan, se nästkommande sida.

OBJEKT________________________________________________________________________________________________________

FÖRETAGSNAMN________________________________________________________________________________________________

MONTÖR_______________________________________________________________________________________________________

OPTIVENT PROJEKT NR__________________________________________________________________________________________

Punkt Ok Sign.

1 Är underlaget rengjort?

2 Är underlaget avjämnat?

3 Är tätningar utförda?

4 Är primning utförd?

5 Är stegljudsdämpare utrullad?

6 Är Blackline mattan monterad enligt montageanvisning?

7 Är skarvband monterade enligt anvisning?

8 Är fogband applicerat enligt anvisning?

9 Är tätband monterade enligt anvisning?

Tilläggskontroller vid montage av Optivent

Planera montering av frånluftsventilation enligt ventilationsritning. (Projektunik eller generella anvisningar i broschyr)

Vid eventuella fördänringar skall Prästängen Byggsystem och berörda hantverkare kontaktas.

10 Är märkning av luftnedsläpp utfört?

11 Är luftnedsläpp monterade enligt ventilationsritning?

12 Är stoslåda monterad enligt anvisning?

13 Är tätheten kontrollerad med rökgas innan övergolv monteras?

14 Är fläkt monterad enligt anvisning?

15 Är ventilationsaggregat i drift?

16 Är golvdon/filterlist monterade enligt ventilationsritning?

UNDERSKRIFT_____________________________________________________________________________ DATUM ______________

NAMFÖRTYDLIGANDE____________________________________________________________________________________________



Förklaringar till kontrollpunkter.

1. Rengör hela ytan väl med dammsugare.

2. Skrapa bort ev. ojämnheter. Lagningar görs med spackel eller avjämningsmassor. Mindre sprickor tätas med mjukfog.

3. Tätning utmed ytterväggar med rekommenderad metod, se monteringsanvisning.

4. Prima ca 10 cm brett utmed ytterväggarna enligt monteringsanvisning.

5. Lägg stegljudsdämpare enligt monteringsanvisning. Säkerställ att duken ej veckar sig och förhindrar luftflödet.

6. Blackline matta monteras enligt monteringsanvisning. 

7. Applicera skarvband enligt anvisning. Se till att mattan inte rör på sig när du går på den.

8.
Starta med fogbandet vid ett luftnedsläpp. Se till att våden med mattan ligger 2-3 cm från vägg. Fogbandet monteras 

enligt monteringsanvisning.

9. Applicera tätband enligt anvisning.

10. Markera vart luftnedsläppen skall placeras och glöm ej prima dem, enligt monteringsanvisning.

11. Luftnedsläpp monteras enligt anvisning och ventilationsritning.

12. Skär upp mattan där luftstoslådan skall vara och montera stosen, enligt monteringsanvisning

13.
Kontrollera att luftnedsläppen suger in luft/rökgas med hjälp av en inkopplad fläkt. Kontrollera tätningar så det inte finns 

läckage. Var noggrann vid skarvar, hörn, lagningar, baksida nedsläpp, rör, stos etc.

14.
Montera fläkt enligt anvisning för aktuell fläkt. Kontrollera att den ej kommer att störa (ljud) mot sovrum, vilorum etc. 

Fläkt och kanaler på kalla utrymmen ska isoleras.

15.
När golvspånskiva och nedsläpp är monterade skall ventilationsaggregatet startas med full hastighet och alla spjäll 

öppna.  Trafon ställs sedan in för att erhålla luftmängder enligt ritning.

16. Säkerställ att tilluftsdonen är monterade enligt ventilationsritning.


