
RIPSTAAL SVALEHALEPLADER
Monteringsvejledning 
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E Inden at arbejdet påbegyndes skal bjælkelagets planhed, 
kvalitet og bæreevne altid kontrolleres. Desuden skal det 
også kontrolleres, RIPSTAAL Svalehaleplader kan klare 
spændvidden der er. I almindelig bolig bebyggelse kan 
opbygningen spænde helt op til 90 centimeter imellem 
bjælkelaget uden, at der skal anvendes øvrig understøtning 
mellem bjælkerne.

Vær opmærksom på, at RIPSTAAL Svalehalepladerne ligger 
korrekt og er evt. ordentligt fastgjort til bjælkelaget, hvis 
ikke der skal etableres gulvvarme med PEX-slange. Plad-
erne sømmes eller skrues gennem det øvre profil for hver 
3. bølge.  

Til udskæring og afkortning af RIPSTAAL Svalehaleplader an-
vendes en vinkelsliber med skæreskive til metal. Ved hånd-
tering og tilpasning af pladerne, vær opmærksom på din og 
andres sikkerhed og brug egnet sikkerhedsudstyr/-tøj.  

Der opnås den bedste trinlydsdæmpning ved at anvende 
egnet trinlydsdæmpende strimmel på bjælkelaget. Ved 
denne type montage skal RIPSTAAL Svalehalepladen ikke 
fastgøres til bjælkelaget. (Gulve med gulvvarme). 

Montering af RIPSTAAL Svalehaleplader er nemt og hurtig, 
og sker på tværs af bjælkelaget. 

I tværbredden lægges profilerne med 2 halve bølgers 
overlæg. Første plade skal være med blåt tryk nedad, 
næste plade med blåt tryk opad. I længderetningen lægges 
pladerne også skiftevis med skriften opad og nedad. De 
klikkes sammen en bølge ad gangen. Pladernes overlapning 
i længderetningen skal være mindst 50-100 mm - og skal 
altid ske over en bjælke.  
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EBetonen skal have minimum styrke på 25 Mpa. Og en korn-
størrelse på 0-8 mm. Betonmassen skal arbejdes grundigt 
helt ned i pladens profiler. Betonen blandes så denne er 
nogenlunde blød og let at arbejde med. Følg betonprodu-
centens anvisninger for at opnå den rette blanding. For at 
undgå for hurtig afhærdning og deraf følgende svindrevner, 
skal betonen afdækkes med plastfolie under tørringsproces-
sen. 

Undgå gennemtræk i lokalet.  

Der hvor der anvendes gulvvarmeslanger, støbes betonlaget 
minimum 20 mm. over varmeslangen. Til gulvkonstruktion-
er uden gulvvarme støbes betonlaget 20 mm over pladens 
øvre profil. 

RIPSTAAL Svalehaleplader har sammen med betonlaget en 
usædvanlig stor bæreevne (11). Når betonen er fuldstændig 
afhærdet kan evt. klinkearbejde påbegyndes. Dette udføres 
på normal vis med fliselim, hvor leverandørens anvisninger 
følges. Skal gulvet anvendes til badeværelse eller andre 
rum, hvor der er gulvafløb udføres der først en vådrumsbe-
handling efter SBi ansvisning 252. Bliver RIPSTAAL Svale-
haleplader anvendt i vådrum skal pladen forbindes til jord i 
henhold til stærkstrømsreglementet. 

Hvis gulvet er med gulvvarme skal dette kunne udvide sig 
og trække sig sammen. NB. MÅ IKKE fastgøres på under-
laget. Skal ligge flydende. Derfor anbefales det at lægge 
egnet trinlydsstrimel på bjælkelage, samt langs væggen. 

Hvis der skal laves lette vægge af letbeton eller gipsplader 
o.lign på træ-stålskelet, skal betonlaget laves med en 100 
mm opkant, hvor væggen skal placeres.

Med RIPSTAAL Rip-skinne er det meget nemt og hurtigt at 
montere gulvvarmeslanger på svalehalepladerne. RIPSTAAL 
Rip- skinnen er 1 m med klæbende tape, og passer med 
alle typer 15-20 mm gulvvarmeslange. RIPSTAAL Rip-skin-
nen monteres med passende afstand imellem sig, således 
gulvvarmeslange er sikkert fastholdt til pladen. VIGTIGT, følg 
fabrikantens anvisninger for gulvvarmesystemet. Rip-skin-
nen fastskrues til pladen med 2-3 skruer.

Gulvvarmeslangen ”klikkes” fast i pladens længderetning. 
Således, at varmeslangen kommer til at ligge på tværs af 
pladen. (De må ikke ligges ned i dem), hurtigt og nemt.
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OPLEV FORDELENE
VED SAMLASTHANDEL

Bredt produktsortiment
Du kan frit sammensætte dine indkøb fra BMC Danmarks 

brede sortiment, og få dem samlastet hos os.

Undgå lagerbinding
Du kan købe mindre partier af en vare, når du samlaster 

med andre varer fra BMC Danmark. Dermed får du lavere 

lagerbinding.

Fleksibelt lager
BMC Danmarks fleksible system giver en stor tilgængelighed 

for dig, og gør det nemmere at disponere dit lager, da vi 

”opbevarer“ varerne for dig, indtil du skal bruge dem – også 

selvom det kun drejer sig om få paller.

Hurtig levering
Fra BMC Danmarks logistik center i Aalborg, hvor du også 

selv kan afhente varerne, tilbyder vi levering fra dag til 

dag i hele landet.

Logistik
Logistik omkostninger har stor indflydelse på varens pris. 

Dette har BMC stor fokus på og er med egne logistikcentre 

og datterselskaber inden for landevejs- og søtransport, godt 

etablerede.

Åbningstider
Kontor:  
Mandag-torsdag  kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Lager:   
Mandag-torsdag kl. 7.00 - 16.00
Fredag kl. 7.00 - 14.00

Kontakt
BMC Danmark A/S
Stykgodsvej 7
DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00
 
bmc@bmc-danmark.dk
www.bmc-danmark.dk

– en sikker samarbejdspartner siden 1987


