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Denna broschyr har som syfte att inspirera och visa exempel på hur olika arbeten
kan utföras. Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivning, underlagets
beskaffenhet och kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid www.finja.se.
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Systembeskrivning
Finja Stomskydd Fasad används där Finja fasadputssystem skall monteras på
fuktkänsliga underlag, exempelvis träregelstommar. Systemets lufttäthet och
vattentäthet är testat enligt SS EN 12114 respektive SP 4360.

Glasroc H Storm Vindskyddsskiva
Vindskyddsskiva med optimerade
egenskaper mot fukt.
Format: 9,5 x 1200 x 2500–2700–3000
mm.

Gyproc QSTW 32 / QM-STW 32 Skruv
för montering av Glasroc H Storm
vindskyddsskiva på underlag av trä- eller
plåtregel upp till 0,9 mm. Skruvavstånd
c/c 200 mm. Åtgång: ca 20 skruv/kvm.

Skarvtejp 3M FAST-F
Skarvtejp för försegling av skivskarvar
m.m. med mycket god vidhäftning. Kan
appliceras ned till -20* C.
Rulle 25 m x 60 mm (kan erhållas
i annan bredd vid behov).
Åtgång: ca 2,2 lpm/kvm.

Förseglingsfolie 3M FAST-UC Högflexibel
förseglingsfolie med med mycket
god vidhäftning. Används som tätning
under fönster/dörrar, sockelanslutning,
genomföringar, valvkanter, anslutningar,
takfot m.m. Rulle 25 x 150 mm (kan
erhållas i annan bredd vid behov).
Åtgång: 1 lpm/lpm.
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Montage
Väderskydd
En förutsättning för ett fullgott resultat är att ett korrekt väderskydd är utfört. Det ska alltid finnas ett fungerande regntak och
väderanpassad ställningsintäckning under hela fasadarbetets
utförande. Väderintäckningen av en ställning kan variera beroende på årstid. Vattenflöden från exempelvis tak och ställningar
skall avledas från fasaden.

Lagning av vindskyddsskiva
Mindre hål med max. storlek 40 mm förseglas med Skarvtejp
3M Fast-F och större hål förseglas med Förseglingsfolie 3M
Fast-UC. Utförande enligt detalj P02-04.

Montage av vindskyddsskiva
Vid montering av vindskyddssystem för Iso-Plus och
Iso-Vent används vindskyddsskiva Glasroc H Storm med
tillhörande tejper och skruv enligt ovan.
Alternativa vindskyddssystem kan användas för Iso-Vent.
Detta förutsätter att skivan och tejperna skall vara anpassade för varandra. Exempel på kontrollerade, verifierade
och alternativa vindskyddsystem finns exempelvis på
Sintefs hemsida. Sådana vindskyddssystem kan vara
Norgips Vindtett system (TG 2418), Cembrit Windstopper vindsperreplater (TG 20411), Siniat Weather Defence
vindsperre (TG 20457).
Skivorna monteras mot reglarna med C4-klassad skruv
med infästningsavstånd max. c/c 200 mm, både vertikalt
och horisontellt. Avståndet mellan nederkant skiva och
andra byggnadsdelar ska vara 10–20 mm för att förhindra kapillär uppsugning av vatten samt hoptryckning av
skivorna vid rörelser i stommen.
Regelavstånd i stomme får vara max. c/c 600 mm och
alla skivskarvar ska vara understödda. Sylltätning ska
vara utförd mellan utfackningsvägg och betongplatta för
att förhindra fukt- och luftvandring.

Försegling av skivskarvar
Skarvtätning utförs med Skarvtejp 3M Fast-F. Underlaget
ska vara torrt, rent och dammfritt där applicering ska ske.
Försegla de horisontella skivskarvarna först, därefter de
vertikala. Skarvtejpen ska appliceras centriskt över skarvarna. Applicering av Skarvtejp 3M Fast-F får inte utföras
vid temperatur under -20 °C. För bästa resultat utförs
tätningsarbetet med start nedifrån och upp på fasaden.
Tätning bakom tung infästning enligt detalj P05-03 och
P05-04.
4

2022.03.15 ver.2

Tätning av sockel
Sylltätning ska finnas under stomme så att inte fukt från
sockel kan vandra upp kapillärt. Vindskyddskiva ska vara
monterad enligt avsnittet Montage av vindskyddsskiva.
Förseglingsfolie 3M Fast-UC appliceras 200 mm upp på
vägg och hela sockelns djup. Förseglingsfoliens ovankant
avslutas med Skarvtejp 3M Fast-F centriskt applicerad.
Utförande tätning sockel enligt detaljerna P01-01, P0102 och P01-03.
Vid applicering av Förseglingsfolie 3M Fast-UC ska denna
hålla en temperatur av minst +5 ° C.

Genomföringar
Runda genomföringar försluts med Förseglingsfolie 3M
Fast-UC. Vid applicering av Förseglingsfolie 3M Fast-UC
ska denna hålla en temperatur av minst +5 ° C.
Först appliceras den undre förseglingen,därefter den övre
som ska överlappa den undre, överlapp min. 30 mm stor
genomföring,liten genomföring min. 10 mm. Förseglingen
ska appliceras ut på stor genomföring min. 30 mm, på
liten genomföring min. 10 mm. Runda genomföringar
monteras med fall utåt. Utförande enligt detalj P02-01.
Rektangulära genomföringar förslut med Förseglingsfolie 3M Fast-UC. Först appliceras förseglingen i
nederkant,därefter sidorna och sedan avslutas med överdelen. Den övre förseglingen ska överlappa de vertikala
förseglingarna. Utförande enligt detalj P02-02.
Ställningsinfästning utföres i stommen med ställningsögla
försedd med en plasthylsa som livar med färdig isolering
samt med lutning nedåt. Tätning mot stomme utföres lika
rund genomföring. Efter demontering av ställningsögla
monteras bottningslist och därefter fylls plasthylsan med
fogmassa. Utförande enligt detalj P02-03. Efterlagning av
puts ska göras med lika material som omgivande puts.
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Valvkant
Förseglingsfolie 3M Fast-UC appliceras centriskt horisontellt över valvkanten.
Vertikala skarvar överlappas min. 30 mm.
Förseglingsfoliens ovankant avslutas med Skarvtejp 3M
Fast-F centriskt applicerad.
Utförande enligt detalj P02-06.

Tätning mot balkong
Förseglingsfolie 3M Fast-UC appliceras runt hela balkongen och min. 30 mm ut på plattan.
Börja med undersida, därefter sidorna och sedan ovansidan. Applicera ut på vindskyddsskiva, undersida och
sidor 100 mm och ovansida 200 mm. Förseglingsfoliens
ovankant avslutas med Skarvtejp 3M Fast-F centriskt
applicerad. Utförande enligt detaljerna P03-01, P0302, P03-03 och P03-04. Ev. tätskikt från balkong ska
utföras/dras upp innan Förseglingsfolie 3M Fast-UC
appliceras.

Tätning dörröppning
Applicera Förseglingsfolie 3M Fast-UC in i öppningen
100 mm, upp på sidorna 100 mm och ut på vindskyddet. Tillse att ytorna är torra och rena före applicering.
Utförande enligt detalj P04-08.

6

2022.03.15 ver.2

Tätning fönsteröppning
Innan förseglingen börjar tillse att underliggaren är
snedfasad nedåt min. 15 grader och till ett djup på min.
40 mm från utsida. Applicera Förseglingsfolie 3M FastUC in i öppningen 100 mm, upp på sidorna 100 mm och
ut på vindskyddet. Utförande enligt detalj P04-01.

Fästbleck
Fästbleck ska utformas så att tryckutjämnande och
dränerande funktion erhålls i drevspalten. Fästbleck
tillverkas av perforerad plåt med håldiameter 5 mm (alt.
kan tät plåt användas, då med hål i nederkant av uppviket i liv med färdig puts, håldiameter 6 mm med c/c max
40 mm). Fästbleckets djup bestäms av isolertjocklek +
putstjocklek. Fästbleckets längd ska vara samma som
aktuellt karmyttermått. Fästbleck skruvas fast med skruv
i C4 klass c/c 200 mm i höjd med vindskyddsskiva och
centrerat i öppningen.
På del av hålat fästbleck innanför uppvik i liv med färdig
puts förseglas hålplåten med Skarvtejp 3M Fast-F och in
över skarv plåt/öppning min. 30 mm (vid tät plåt förseglas
enbart skarv plåt/öppning). Utförande enligt detalj P0402 och P04-03.
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Fönster-och dörrmontage
Fönster och dörrar monteras enligt leverantörs anvisning. Dessa monteras normalt med karm utdragen
minst 15 mm från vindskyddsskiva för säkerställande
mot inläckage beroende på karmkonstruktion. Om karm
består av homogent material där täthet mot inläckage är
säkerställd kan montage utföras i liv med vindskyddsskiva. Föra att erhålla en tryckutjämnande och dränerande
verkan ska en luftspalt på min. 10 x 10 mm runt hela
karmen skapas genom korrekt utförande av drevdjup och
drevbredd. Utförande enligt detaljerna P04-04, P04-05,
P04-06 och P04-07.

Montage av fönster- och dörrbleck
Längden på fönster och dörrbleck ska vara lika karmens
yttermått. Fönsterbleck tillverkas med putsgavlar. Montage och utförande enligt AMA Hus.

Tätning putsgavel-fästbleck
Förslutning av hålrummet mellan fönsterbleck och fästbleck utförs med Skarvtejp 3M Fast-F. Appliceras med
start på putskant gavelns ovansida, ned på fönsterbleckets gavel, över hålrummet och avslutas på fästbleckets
undersida.
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Karmförsegling fönster/dörr
Först förseglas de övre hörnen med en remsa av Förseglingsfolie 3M Fast-UC. Därefter förseglas karmsidorna
genom att Skarvtejp 3M Fast-F appliceras 5–10 mm in
på karmfront, över drevspalt och ut på vindskyddskivan.
Översida karm görs lika karmsidor och förbi de vertikala
förseglingarna vilken alltid måste förslutas av den horisontella förseglingen. Utförande enligt detalj P04-03.
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Skärmtaksanslutning

Anslutning mot annat material

Anslutning ej luftat skärmtak förseglas mot vindskyddet
genom att Förseglingsfolie 3M Fast-UC appliceras ut på
konstruktionen och dras upp 200 mm på vindskyddet
samt förseglas i ovankant med Skarvtejp 3M Fast-F. Plåt
skruvas med C4 klassad skruv genom Förseglingsfolie
3M Fast-UC in i stomme och förseglas i ovankant med
Skarvtejp 3M Fast-F. Tätskikt från skärmtak ska monteras
och dras upp innan Förseglingsfolie 3M Fast-UC appliceras. Utförande enligt detalj P06-02.

Materialmöte med annat fasadmaterial såsom tegel, fasadskivor, träpanel m.m. ska avskiljas på sådant sätt från
Finja fasadputssystem att så att fukt inte kan transporteras in i detta. Materialmöte mellan olika konstruktionsdelar i stomme ska utföras med en lösning som bryter
konstruktionsdelarna från yttre vindskydd in till invändig
ångspärr. Vertikal anslutning regelstomme mot betong
försluts med Förseglingsfolie 3M Fast-UC, enligt detalj
P08-01.

Vid anslutning luftat skärmtak skruvas plåt med C4
klassad skruv in i stomme. Plåt och skruv förseglas mot
vindskyddet med Skarvtejp 3M Fast-F. Utförande enligt
detalj P06-01.

Vertikal anslutning regelstomme mot nedan angränsande
fasadmaterial utförs genom försegling med Förseglingsfolie 3M Fast-UC i kombination med utanpåliggande
plåtavtäckning, enligt detalj P08-03.
Vertikal anslutning regelstomme mot ovan angränsande
fasadmaterial utförs genom försegling med Förseglingsfolie 3M Fast-UC i kombination med utanpåliggande
plåtavtäckning, enligt detalj P08-04.

Anslutning mot takfot
Vid utstickande takstolstassar tätas skarvar mot vindskydd genom applicering av Förseglingsfolie 3M Fast-UC,
först undersida takstol, sedan sidorna så att överlapp
respektive delar erhålls. Utförande enligt detalj P07-01.

Anslutning Finja fasadputssystem mot annat fasadmaterial på samma regelstomme utförs genom att övergången
mellan dessa först förseglas med Förseglingsfolie 3M
Fast-UC och sedan avskiljs de olika fasaddelarna med en
plåtvinkel skruvad i stomme, enligt detalj P08-02.

Om takfoten utgörs av takfotsbräder eller inte är luftad
så förseglas skarven mellan denna och vindskydd med
Skarvtejp 3M Fast-F applicerad min. 50 mm ut på respektive delar. Utförande enligt detalj P07-02.
Vid luftad takfot förseglas väggkrön genom att Förseglingsfolie 3M Fast-UC appliceras från insida väggkrön och
ut över detta samt dras ner min. 30 mm på utsida vindskydd. Utanpåliggande isolering förseglas på ovansida
genom att Förseglingsfolie 3M Fast-UC appliceras min.
30 mm in på väggkrön och ut över ovansida isolering
samt min. 30 mm ner på utsida denna. Utförande enligt
detalj P07-03.

10

2022.03.15 ver.2

Ritningsförteckning
Ritningsnummer

Ritningsnamn

Ritningsbeskrivning

Datum

P01-01

Sockelanslutning

Sockelanslutning typ A

2017-09-01

P01-02

Sockelanslutning

Sockelanslutning typ B

2017-09-01

P01-03

Sockelanslutning

Sockelanslutning typ C

2017-09-01

P02-01

Genomföring

Rund genomföring 10-110 mm

2017-09-01

P02-02

Genomföring

Rektangulär genomföring

2017-09-01

P02-03

Genomföring

Ställningsinfästning

2017-09-01

P02-04

Lagning av vindskyddsskiva

Hålstorlek max 40 mm och hålstorlek max 120 mm

2017-09-01

P02-06

Valvkant

Försegling valvkant

2017-09-01

P02-07

Rörelsefog

Horisontell rörelsefog

2017-09-01

P02-08

Rörelsefog

Vertikal rörelsefog

2017-09-01

P03-01

Balkonganslutning

Tätning mot balkongplatta

2017-09-01

P03-02

Balkonganslutning

Skyddad balkong

2017-09-01

P03-03

Balkonganslutning

Oskyddad balkong

2017-09-01

P03-04

Balkonganslutning

Skyddad/oskyddad balkong

2017-09-01

P04-01

Anslutning fönster/dörr

Montage Förseglingsfolie 3M FAST-UC

2017-09-01

P04-02

Anslutning fönster/dörr

Fästbleck

2017-09-01

P04-03

Anslutning fönster/dörr

Karmförsegling fönster i regelvägg, fasad

2017-09-01

P04-04

Anslutning fönster/dörr

Utdragen karm, fönster i regelvägg, vertikalt

2017-09-01

P04-05

Anslutning fönster/dörr

Utdragen karm, fönster i regelvägg, horisontellt

2017-09-01

P04-06

Anslutning fönster/dörr

Karm i fasadliv, fönster i regelvägg, vertikalt

2017-09-01

P04-07

Anslutning fönster/dörr

Karm i fasadliv, fönster i regelvägg, horisontellt

2017-09-01

P04-08

Anslutning fönster/dörr

Tätning dörröppning

2017-09-01

P05-01

Infästning

Lätt infästning

2017-09-01

P05-02

Infästning

Infästning rörsvep

2017-09-01

P05-03

Infästning

Tung infästning, med Infästningsplank

2017-09-01

P05-04

Infästning

Tung infästning

2017-09-01

P06-01

Skärmtaksanslutning

Anslutning luftat skärmtak

2017-09-01

P06-02

Skärmtaksanslutning

Anslutning ej luftat skärmtak

2017-09-01

P07-01

Takanslutning

Takstolstass

2017-09-11

P07-02

Takanslutning

Anslutning mot takfot

2017-09-01

P07-03

Takanslutning

Luftad takfot

2017-09-01

P08-01

Anslutning annat material

Anslutning vertikal mot betongyta

2017-09-01

P08-02

Anslutning annat material

Anslutning vertikal mot angränsande fasadmaterial

2017-09-01

P08-03

Anslutning annat material

Anslutning horisontell mot nedan angränsande fasadmaterial

2017-09-01

P08-04

Anslutning annat material

Anslutning horisontell mot ovan angränsande fasadmaterial

2017-09-01

11

2022.03.15 ver.2

Stomskydd Fasad

12

2022.03.15 ver.2

Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.

ISO-PLUS
StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Sockelanslutning
Typ B

1:10
13

2017-09-01

P01-02
2022.03.15 ver.2

Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.
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StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Sockelanslutning
Typ C
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P01-03
2022.03.15 ver.2

Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.
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StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Genomföring
Ställningsinfästning

1:10
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P02-03
2022.03.15 ver.2

Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.
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StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
LAGNING AV GLASROC H
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Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.
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StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Rörelsefog
Vertikal rörelsefog
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Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.
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StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Balkonganslutning
Skyddad balkong
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P03-02
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Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.
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StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Balkonganslutning
Oskyddad balkong

1:10
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Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.
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Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.

ISO-PLUS
StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Anslutning fönster/dörr
Karmförsegling
Fönster i regelvägg, fasad
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2017-09-01

P04-03
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Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.
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StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Anslutning fönster/dörr
Utdragen karm
Fönster i regelvägg, vertikalt
1:10
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2017-09-01

P04-04
2022.03.15 ver.2

Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.
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StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
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Fönster i regelvägg, horisontellt
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2017-09-01

P04-05
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Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.
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Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.
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StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Anslutning fönster/dörr
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Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.

ISO-PLUS
StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Infästning
Infästning rörsvep
1:10
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2017-09-01

P05-02
2022.03.15 ver.2

Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.

ISO-PLUS
StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Infästning
Tung infästning,
med infästningsplank
1:10
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P05-03
2022.03.15 ver.2

Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.

ISO-PLUS
StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Skärmtaksanslutning
Anslutning ej luftat skärmtak

1:10
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P06-02
2022.03.15 ver.2

Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.

ISO-PLUS
StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Takanslutning
Luftad takfot

1:10
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2017-09-01

P07-03
2022.03.15 ver.2

Stomskydd Fasad
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2022.03.15 ver.2

Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.

ISO-PLUS
StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Anslutning annat material
Anslutning vertikal mot
angränsande fasadmaterial

1:10
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2017-09-01

P08-02
2022.03.15 ver.2

Stomskydd Fasad
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2022.03.15 ver.2

Finja AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör
innan utförande.

ISO-PLUS
StomskyddFASADSYSTEM
Fasad
Anslutning annat material
Anslutning horisontell mot ovan
angränsande fasadmaterial

1:10
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P08-04
2022.03.15 ver.2
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