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►1. Produktens egenskaper: Eurothane® EWall 
 

Eurothane® EWall är en värmeisoleringsskiva. Dess kärna består av styv polyisocyanurat, PIR-

skum. Skivans ytskikt består av en gasdiffusionstät flerskiktsfolie på båda sidorna.  

 

- Värmeledningstal:  λD = 0,022 W/mK 

 

- Brandegenskaper:  Euroklass E   

 

- Mått:    1200 x 2400 mm  

 

- Tjocklekar:   30 – 200 mm  

 

- Kantutformning:    Fjäder och not – 4 sidor 

 

 

    

►2. Montering av isoleringsskivan1 
Eurothane® EWall isoleringsskivor kan användas i träregelverk genom att de monteras på insidan 

av2 det lastbärande träregelverket. 

Isoleringsskivorna kan placeras vertikalt eller horisontellt. Följ nedanstående anvisningar för att 

säkerställa god kvalitet i isoleringslagret. 

 

Att placera isoleringen inne i träregelverket har en negativ effekt på väggens totala U-värde på grund 

av köldbryggorna i träregelverket.  Normalt stoppar man in PIR- eller mineralullsisolering mellan 

träreglarna. 

Genom att placera en kontinuerlig PIR-isoleringsskiva på insidan av konstruktionen kan detta 

undvikas. 

 

Eurothane® EWall isoleringsskivor har ytbeläggningar som effektivt verkar som(fungerar som) 

ångspärr. 

 

                                                             
1 Kunden ska säkerställa att monteringen av skivorna och konstruktionen av väggen följer alla gällande lagar och 
bestämmelser.  Monteringen ska göras fackmannamässigt. 
2 Se uppbyggnaden på bilden i 2.2 

Monteringsanvisningar – Träregelverk 
Eurothane® EWall 
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2.1. Hantering och förvaring av skivorna 
 

- Håll alltid isoleringsskivorna torra!  Detta gäller för såväl förvaring som montering av skivorna.  

Skyddsemballage i form av plastfolie är inte tillräckligt som skydd utomhus. 

- När arbetsdagen är slut eller vid avbrott i byggandet, täck och skydda skivorna mot regn, snö 

och is. Skydda kanter och skarvar i dåligt väder. 

- Lägg inte skivorna direkt på golvet/marken (lägg dem t.ex. på reglar). 

- Låt inte travarna med isoleringsskivor bli högre än 3 m. 

- Placera inga (vassa) föremål ovanpå en isoleringsskiva för att undvika skador. 
- Använd inte skivor som blivit våta. 

 

2.2. Uppbyggnad: exempel på vanlig uppbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

- Exempel på en vanlig uppbyggnad: 

Utsida (-) 

1. Utvändig fasadbeklädnad 

▪ T.ex. trä 

2. Ventilerat utrymme + vertikala reglar 

▪ Min. tjocklek på ventilerat utrymme 20 mm 

3. Vindskyddande skiva (vindtät) 

▪ T.ex. vindskyddande gipsskiva 12,5 mm 

▪ Slutna skarvar (se monteringsanvisningar från skivtillverkaren) 

4. PIR eller mineralull mellan träreglarna. 

▪ T.ex. 150 mm 

▪ Monteras tätt mellan träreglarna, inga luftspalter, inga nedsjunkningar 

5. Träregelverk enligt stabilitetsberäkningar (se byggkonstruktionsbeskrivningen) 

▪ T.ex. 150 x 60 mm 

6. PIR-isolering Eurothane® EWall 

▪ T.ex. 30 mm 

▪ Skarvar tejpade med Rectitape® (på sidan av brädverket) 

7. Läkt (horisontella och vertikala brädor) 

▪ T.ex. 22 x 75 mm läkt 

8. Gipsskiva 

Insida (+) 

 

1 Exempel på vanlig uppbyggnad 
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2.3. Allmänna placeringsregler 
 

Se ritning i kap. 2.2: 

- Se (2):  Det ventilerade utrymmet i fasadbeklädnadssystemet ska monteras enligt tillverkarens 

anvisningar. Typen av fastsättning, c/c-avstånd m.m. för bärläkten ska utföras så att 

konstruktionen kan bära upp vikten av fasadbeklädnadssystemet.  

- Se (6): Placera Eurothane® EWall isoleringsskivorna mot träreglarna på ett sammanhängande 

vis, tätt ihop utan mellanrum för att undvika köldbryggor och därigenom skapa ett kontinuerligt 

isoleringsskydd.  Skruva fast isoleringsskivorna i träreglarna för att undvika luftspalter mellan de 

två isoleringslagren (PIR eller mineralull / Eurothane® EWall).   

Eurothane® EWall isoleringsskivor kan sättas upp vertikal eller horisontellt. När du sätter upp 

dem horisontellt, placera då alltid skivorna sidoförskjutna i förhållande till varandra, även i 

hörnen.  Helst bör skarvarna förskjutas med halva skivbredden  Om det inte går, förskjut dem 

minst 200 mm 

Kapa sidoskivorna för att får ett mönster med förskjutna skarvar. 

- Se (7): Montera och skruva fast läkten i vilka gipsskivorna ska fästas, så att de linjerar med de 

underliggande träreglarna.  

 

 

 

  

 

       

  

- Placera isoleringsskivorna tätt ihop utan mellanrum för att undvika köldbryggor och därigenom 

skapa ett kontinuerligt isoleringsskydd.  

- Eurothane® EWall-skivorna kan sättas ihop tack vare kantutformningen med fjäder och not. 

- Skruva fast Eurothane® EWall-isoleringsskivorna via brädsystemet in i reglarna med minst 6 

skruvar.  Minst 3 skruvar i den längsgående sidan och minst 2 skruvar i den tvärgående.  Beakta 

minimiavstånden (se 2.7) 

 

 

 

 

2 Horisontell montering med förskjutna skarvar 3 Vertikal montering 
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2.4. Vertikal placering av skivorna 
 

- Vid vertikal montering av Eurothane® EWall- isoleringsskivor är det inte alltid möjligt att 

bibehålla linjeringen av isoleringsskivornas vertikala skarv med träreglarna. (se bild 4) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

-  

- Montera och skruva fast isoleringsskivorna först innan du monterar läkten.  Montera därefter 

läkten med extra skruvar på andra platser än isoleringsskruvarna. - ELLER - Montera och sätt 

fast isoleringsskivorna tillsammans med läkten samtidigt. (Genom indirekt fastsättning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Vertikalt monterade isoleringsskivor med skarvarna i linje med 
brädverket 

5 Vertikalt monterade isoleringsskivor med skarvarna inte i 
linje med brädverket 

 

9 Olinjerade skarvar 

7 Samtidig fastsättning - skarvar i linje med läkten ELLER inte i linje 
med det. 

6 Fastsättning av isoleringsskivor innan läkten skruvas fast 

8 Linjerade skarvar 
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2.5. Horisontell placering av skivorna 

 

- När du sätter upp Eurothane® EWall-isoleringsskivor horisontellt, placera dem då alltid 

sidoförskjutna i förhållande till varandra, även i hörnorna.  

- Eurothane® EWall-skivorna kan sättas ihop tack vare kantutformningen med fjäder och not.  

- Det är inte alltid möjligt att bibehålla linjeringen av isoleringsskivornas vertikala skarv med 

träreglarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Montera och skruva fast isoleringsskivorna först innan du monterar läkten.  Montera därefter 

brädverket med extra skruvar på andra platser än isoleringsskruvarna. - ELLER - Montera och 

sätt fast isoleringsskivorna tillsammans med brädverket samtidigt. (Genom indirekt fastsättning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Horisontell montering – linjerade skarvar 12 Horisontell montering – olinjerade skarvar 

10 Komplett väggmontering – linjerade ELLER olinjerade 
skarvar 

13 Fastsättning av isoleringsskivor innan läkten skruvas fast 
– linjerade ELLER olinjerade skarvar 

14 Samtidig fastsättning – linjerade ELLER olinjerade 
skarvar 

15 Först fastsättning av 
isoleringsskivan och därefter läkten 

1613 Samtidig fastsättning av 
isoleringsskivan och läkten 
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2.6. Korrekt placering av horisontella skarvar vid not- och 

fjäderförsedda kanter 
 

- De optimerade not- och fjäderförsedda kanterna säkerställer att Eurothane® EWall-skivorna 

skarvas korrekt under monteringen. 

- Den horisontella anslutningen mellan två skivor med not- och fjäderförsedda kanter måste göras 

på rätt sätt för att undvika att vatten eller fuktighet stannar kvar om det förekommit 

vatteninträngning på grund av byggskador. På så sätt förhindras vattenflödet att tränga in i den 

horisontella delen. → placera alltid skivan med fjädern uppåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Fastsättning av isoleringsskivor 
 

- Skruva normalt fast isoleringsskivorna indirekt via brädverket i träreglarna. (Se även föregående 

avsnitt 2.4 och 2.5) 

- Varje Eurothane® EWall-isoleringsskiva på 1200 x 2400 mm ska skruvas fast i de underliggande 

träreglarna med minst 6 isoleringsskruvar. 

1. <0,5 m²   minst 2 skruvar 

2. Per m²    minst 4 skruvar 

3. Skivor ±1200 x 2400 mm minst 6 skruvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Korrekt placering av horisontella skarvar vid not- och 
fjäderförsedda kanter – ett lager 
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- Skruvarna fördelas jämnt utefter hela Eurothane® EWall-skivan.  Kontrollera att fastsättningen 

linjerar med de underliggande träreglarna. 

- I varje hörn ska det sitta 1 skruv och i mitten utefter långsidan på de stora skivorna (1200 x 2400 

mm) 2 extra skruvar. 

- Beakta fästdonstillverkarens rekommendationer om minsta skruvinträngningsdjup i träreglarna.  

- Valet av skruvtyp för infästningen och monteringssättet ska utföras enligt skruvtillverkarens 

anvisningar. 

OBS1. Beakta minimiavstånden till kanterna. 

OBS2: (*) Måttet 250 mm betyder att fästpunkten i mitten kan flyttas ± 125 mm till vänster eller höger 

sida om mitten av isoleringsskivan.   

 

2.8. Ytterligare punkter att beakta 
 

- Träregelverket ska vara plant, torrt (inget vatten, ingen is ingen) och fritt från skräp och damm.  

Undvik nivåskillnader mellan skivorna. 

- Ta inte bort ytskiktet på Eurothane® EWall.  Det påverkar måttstabilitet och luftdiffusionstäthet i 

skivorna. 

- Placera alltid den fjäderförsedda kanten uppåt. 

- Undvik luftgap mellan underlaget och isoleringsskivorna. Mellan de två isoleringslagren (PIR 

eller mineralull och Eurothane® EWall) ska det inte vara någon luftspalt så att luftcirkulation 

förhindras och köldbryggor undvikas. 

- Undvik öppna skarvar mellan skivorna. Öppna skarvar < 5 mm kan fyllas med PU-skum3. 

- Vi rekommenderar att du tejpar skarvarna med Rectitape® på insidan av brädverket 

 

 

 

 

  

Friskrivningsklausul: 
 

Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att innehållet i detta dokument är så korrekt som möjligt. 

Observera att de tekniska specifikationerna kan variera från land till land. Recticel Insulation påtar 

sig inget ansvar för eventuella skrivfel och förbehåller sig rätten att ändra informationen utan 

föregående meddelande. Detta dokument varken skapar, specificerar, modifierar eller ersätter ett 

nytt eller tidigare överenskommet skriftligt avtal mellan Recticel Insulation och användaren. 

                                                             
3 När isoleringsskivorna monteras och sätts fast på rätt sätt är skarvarna tillräckligt slutna tack vare de not- 

och fjäderförsedda kanterna och då behövs det inte något PU-skum i skarvarna. 

15 Rekommenderade minimiavstånd mellan fästpunkter och kanter på isoleringsskivan i [mm] 


