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oversigt over Nivell System. Hvis du ønsker mere

Det komplette
reguleringssystem

information se hele vores system beskrevet i vores
manual og på vores hjemmeside.

FLOOR • Terrasser • VÆGGE •

LOFTER

Mere information om os og vores system, samt dokumentation,
test, referencepunkter objekter, typegodkendelse, osv, er
tilgængelige på vores hjemmeside www.nivellsystem.se.
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Nivell System var først et komplet system til oplåst sal og har siden midten af 90'erne har været førende på markedet. Ideen er enkel. Det handler om lethed
til tider at være udjævning eller niveau justere en overflade. Nogle tappe, justerskruer Sikkerhedsblokeringer er alt hvad der behøves. Nivell System er
velegnet til alle typer beklædning.

Nivell System fordel anvendes både i nybyggeri og renovering, de ujævne overflader, "syg" eller når der er høje støj krav eller krav til gulvet
med dæmpningsegenskaber.
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Der er mange fordele
» Hent komponenter. Bolt, bolte og fastgørelse

alt hvad der behøves.
» Hurtig montage.
» Konstruktion højder toppen af strøer 15 til 402 mm.

» Effektiv løsning på fugt, lugt, mug og radon.
» Hurtig evakuering af fugt.
» Effektiv akustisk gulve samtidig opretholde stabilitet.

Byggehøjder fra 15

til 402 mm

» Tøropstilling med en lav vægt.
» Installation muligheder op til 387 mm.
» Tilpasser sig dine belastning krav.
» Oprettelse komfort i dit gulv.
» Egnet til markedets førende system gulvvarme.
» Terrasser og altaner, let at bygge utegolv

V. 2017/01/01
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applikationer

Akustisk

Ventilations- / lavt gulv

Nivell System akustisk gulvkonstruktion møder op med behovet for et roligt miljø

Gulve, der er berørt af eller er i risiko for at blive udsat for fugt, fugt migration, bør

som regel gennem en struktur med gode akustiske egenskaber. Det unikke ved

gamle resterende lugte eller emissioner altid være ventileret. Nivell Systems

systemet er, at det er designet og testet til at interagere med hele bygningen i

typegodkendte undertryk ventilation løser gulv problemer i "syge bygninger". Nivell

virkelige forhold, gennem en gradvis suspension af skruen.

kan tilbyde mekanisk gulv ventilation selv ved så lave bygningshøjder på 8 mm.

installation gulv

Sport / aktivitet gulve

Takket Nivell Systems geniale løsning fungerer gulvkonstruktionen er også

Nivell System unikke egenskaber gør det meget fordelagtigt at bruge i

fremragende som en form for hævet gulv, i, at man kan opnå en clearing til

opbygningen af rekreative og aktivitet gulve.

installationer på op til 387 mm. Vand, spildevand, el og andre service-ruter kan
nemt gøres på en "åben" gulvkonstruktion, som giver mange fordele.

Gulvbelægning til udendørs miljø

Væg og loft

Nivellgolv til udendørs miljø kan tilpasses til de fleste utegolvstyper, såsom

Nivell System bruges også til at unbolt vægge og loft i en smidig og effektiv måde.

terrasser, terrasser, altaner, pyntede, udestuer, terrasser, andre pyntede og

Der er muligheder i et enkelt system til at ventilere, trække installationer, ekstra

mere.

isolering, lyddæmperen eller bare udarbejde en væg eller et loft.

V. 2017/01/01
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Gulvtyper, såsom

NIVELLGOLV Byggeri højder fra 15 mm til 386 mm til øverste regel.

Nivell ACOUSTIC FLOOR Samlet højde fra 35 mm til 402 mm til øverste regel.

SPORT / legepladser / Activity Floor

INSTALLATION GULVET

GULV TIL LASTNING

Samlet højde fra 35 mm til 386 mm til OK regel.

Clearance til installationer op til 399 mm.

Højde 80-165 mm, så kontakt Nivell for mere info.

ÅNDBAR FLOOR

Etage til udendørs miljø

Samlet højde fra 15 mm til 402 mm.

Samlet højde fra 50 mm til 386 mm.

Alle gulvtyper er
tilgængelige med
bundpladen med bolt. Nivell
plastikskruelåg bæreplade
baseret 2mm af de angivne
dimensioner. For at bestille.

V. 2017/01/01
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Nivell ventilation
Godkendt
Nivell tage sig af
problemer, før de opstår.

Tag hætte

Den patenterede og godkendt opløsning med mekanisk
undertryk ventilation skaber et kontrolleret flow og tryk i
gulvet.
Ydervægshætte

Udtørrer betonplade efter vandskade og byggeri fugt.
Evakueringen forkortes og gulvet kan installeres
tidligere.

Forhindrer lugtgener, gasser og emissioner fra at nå

ventilator

op til hjemmet. Dette gælder for stoffer og lugte fra
fugt og skade mug samt radon og kemiske
forbindelser fra f.eks. kit og lim.

Effektivt forhindrer fugt vandring gennem
betonpladen beskadiger den overliggende
etage.

Er en godkendt og velafprøvet system, der
har eksisteret siden 1993 på markedet, og
hjulpet tusindvis af boligejere at få et godt
indeklima.
udstødning-luftrør

Fan-systemet:

Nivell System 150
For områder på op til 250 m 2nd

5-trins transformer. Ventilatoren
ledninger kapacitet til

Nivell System 100
For områder på op til 100 m2. Med
spjæld og 5-trins transformator.

Nivell System 70
Udvendig væg ventilator dimensioneret
til områder op til 70 m2.
Med 5-trins transformer.

rumventilation, fx
bad / toilet.

V. 2017/01/01
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Nivell System 50

funktion Alarm

For områder på op til 50 m2.

Passer til alle Nivell
System fans.

Kontakt altid Nivell for design /
planlægning bistand,
tel 0501-715 90 °.

Eksempler på indblæsningsluften.
Indblæsningsluften afbalanceres mod
gulvventilation

Husk at installere reglen /
strøer til AD-profil først!

Forsegling
Air distributionskanal

spånplader / væg
forsegling vindueskarm

AD profil

plastprop
Nivell isolering

AD-profil

Gulv indløb

Eksempler på handling

Tætning mellem gulvpladen og væggen:

- lækagepunkter:

baseboard

Nivell fugebånd

Nivell ekspanderende løb

Nivell fugebånd

Spånplade
udvendig væg

udvendig væg

Wall

Syll

Wall

Syll

beton
beton

Nivell fugemasse

beton

beton
beton

Mulighed 2: Tætningsbånd på spånplader

Mulighed 3: Tætning Drev mellem spånplade og væg

Tætningsstrimlen klemmes mellem fodpanelet og væggen.

Nivell ekspanderende kørte anvendt mellem spånplader og væg.
Tilskud af godkendte tætningsmidler i hjørner og "fyringer" af

Primer anvendes, når det er nødvendigt. Forudsætter, at
karmen er tør.

Spånplade

Spånplade

Wall

Nivell fugebånd

Mulighed 1: Ydervæg vinkel omfattet af Nivell fugebånd.

parket

gulvbræt.

udvendig væg
Suspenderet / buffed

V. 2017/01/01
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Hvornår er gulv ventilation nødvendig?
Gulve, der er berørt af eller er i risiko for at blive udsat for fugt, fugt migration, bør gamle resterende lugte eller
emissioner altid være ventileret!

1 Slab
En plade kan overføre store mængder af fugt. Gulve bygget på en
sådan struktur bør altid være ventileret. Fugt er et fælles problem i
ældre huse, men også nye huse har dårlig fugtig beskyttelse og for
meget byggeri tilbage i strukturen fugt. Med Nivell godkendt
ventilerede gulve en garanteret fugttæt konstruktion.

3

2 kældervægge
Tilbagefyldt kældervægge (murværk eller beton) kan lufte den

1

samme måde som gulvet. Hvis dele af muren er over jordoverfladen

2

skal tage hensyn til dette og sikre, at
temperaturen ikke er for lav i væggen.

3 Intermediate gulv
Gulve af et opvarmet gulv, normalt ikke udluftet. Undtagelser kan

Spar tid og penge!

være mellemliggende gulv udsat for vand-skader, byggefugt (til
nybyggeri), eller hvor problemer med lugt og emission
etageadskillelsen stede.

Nivell ventilation forkorter konstruktion og tørretid markant i
ny produktion og vandskader.

Typegodkendt gulv ventilation
Nivell System typegodkendt gulv ventilation er en velafprøvet
ventilationssystem Nivellgolv. Systemet opretter en styret luftstrøm og vakuum
ordet. Den består af en udsugningsventilator med luftfordeling kanalsystem og
gulv indløb til filtrering indblæsningsluften.

Funktionen er baseret på et varmt, tørt og støvfrit indeluft ventilerer
luftspalten i gulvet. Rummet skal derfor opvarmes (mindst 17 ° C) og har den
normale fugt belastning. Gulv indløb bør ikke placeres i "våde rum".
Ventilationssystemet tager sig af fugtighed gennem den såkaldte diffusion
trænger op gennem betonpladen, men det må naturligvis ikke være fri for vand
på grund af tilstoppet afløb eller lækkende rør. Systemdrift styres ved målinger
af flow, tryk, temperatur og relativ fugtighed. Denne funktion kontrol og
justering skal udføres af kvalificeret personale.

Fuld funktionalitet kræver om betingelser håndteres korrekt, og at undergulvet
installeret i overensstemmelse med byggevejledningen.

Gulvkonstruktionen og de tilstødende konstruktionsdele af gulvet er tætte. Revner, øskner osv forsegles. Bemærk, at en betingelse for godkendelse og garanterer, at kun
Nivell originale produkter og tjenesteydelser anvendes.
Hvis den almindelige ventilationssystem skaber et højt vakuum i rummet bliver ordet ventilationssystem følsomt over for lækager. Det kan nogle gange være nødvendigt at
genskabe balancen det almindelige system for at kompensere for utætheder i gulvet. For at få en sikker og stabil drift; tage tid, planlægning, og læse denne brochure.

Læs vores typegodkendelse i sin helhed på vores hjemmeside, nivellsystem.se
V. 2017/01/01

8

Planlægning og workflow
Et veludført renovering hjælp tværbjælke kræver, at alle operationer udføres omhyggeligt og i den rigtige rækkefølge. Nedenfor
er en normal ordre for arbejdet. Hvert emne er unik, dog, og arbejdet skal planlægges i overensstemmelse hermed.

Drift og orden:

6 Spånplade monteres i henhold til leverandørens anvisninger. Huller til gulv indløb

1 Design.

hensigtsmæssigt i spånplader inden montering. Forbindelse mellem spånplade og

2 Nedrivning / ombygningen.

væggen er forseglet ved hjælp af Nivell tætningsbånd eller Nivell ekspanderende

3 Sæler under gulvniveau.

drev. Ang. Nivell Udvidelse Drive: Hvis tætning mellem spånplade og væg skal

4 Installation af gulv kanaler og ventilator.

udføres med ekspanderende kørte gør den det kontinuerligt som spånpladen

5 Installation af gulvstrøer og AD profiler.

anbringes mod væggene. Togene er selvklæbende og kan normalt indsættes på

6 Installation af spånplader og sæler mellem

væggen, før den spånplader skubbes mod væggen alternativt drevas ned bagefter.
Den ekspanderende redskaber kan anvendes i spalter op til 10-15 mm bredde. Større

gulvpladen og væg.

7 Installation af gulve og Floor indløb.

mellemrum er forseglet med en anden forsegling metode, såsom Nivell fugebånd.

8 Idriftsættelse og performance test.

Kontakt Nivell support, hvis du har spørgsmål. Udvidelsen drev er også suppleret med
Nivell fugemasse på steder, hvor togene ikke udfylder korrekt (fx i hjørnerne).

Kort beskrivelse af processerne:
1 Kunden har gjort gældende, dokumenter og oplysninger til Nivell for
udformningen af ventilationssystemet. Nivell forbereder tegninger til gulvventilation

udføres Andre sæler. For eksempel rørgennemføringer gennem gulvpladen, omkring

transmitteres til klienten / entreprenør.

tærskler og foder samt på eventuelle dilatationsfuger (dilatationsfuger) af spånplader.

2 Den gamle gulv struktur revet ned. Vi anbefaler, at en ekspert censor afgør

Når spånplader er lagt og forseglinger udføres, ventilationssystemet

behovet og styrer udførelsen af:

påbegyndes straks. Vi anbefaler en funktionskontrol / trykprøvning også udført i

- udførelsesform og omfanget af rivning,

denne tilstand (før parket / fliser eller tæpper lagt) for at sikre, at design

- brug for handling på andre bygningsdele f.eks sveller

luftstrømme kan opnås i gulvet.

- behov for renovering af installationer i gulvet. For eksempel Gamle vandrør.
- brug og som udfører rengøring med kemikalier (såsom fungicider), rengøring,

7 Finish monteret på spånplade i overensstemmelse med producentens anvisninger. Gulv

støvsugning, etc.

indløb monteret.

3 Når betonen gulvet udsættes og enhver handling ved vægge, betonplade og installationen

8 Ventilationssystemet justeres og funktion kontrolleres. Dette bør kun udføres af

er afsluttet så udføres alle forseglingsoperationer under gulvniveau. For eksempel:

uddannet og autoriseret personale til at garantere og godkendelse finder
anvendelse. Tegning og drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner givet til kunden.

- Utætheder i vægge og ydervægge, samlinger, tilslutninger og
rørgennemføringer. (Seal af den nedre del af de ydre vægge og forbindelsen til
betonpladen er meget vigtigt.)
- Større revner, rørgennemføringer mv af betonpladen Sealing værker under
jordoverfladen bør kontrolleres af en ekspert inspektør.

4 Installation af ventilationssystemet, gulv kanaler og ventilationssystemer. Dette skal
udføres af uddannet og godkendt af os medarbejdere til garantier og godkendelse
finder anvendelse.

5 Arbejdet med bjælkelaget begynder. Først monteret rule / stolper, som
AD-profiler der skal monteres og AD strimmel. Derefter resten af knopperne og
isolering ifølge installationsvejledningen. I mellemtiden foretaget grænser (
"celledeling") til ventilationssystemet.

Ved regulering Nivell System kan du slå

Til prisen undersøgelse, bruge citat base på

du at Nivell støtte. Tel 0501-715 90

side 20 eller på vores hjemmeside.

V. 2017/01/01
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fleksibel
Nivell er fleksibel, og du har mulighed for at

Skruen-absorberende

Partition direkte på

egenskaber

spånplader

placere installationer i luftspalten, hvilket

Nivell unik plast skrue / akustik tilvejebringer

For at montere partitioner direkte på

betyder, at færre dele skal støbes / fyldt.

en stripning lodret. Ved høje

spånplader gør det nemt at placere

installeringshøjder på gulvet er også en

installationerne i gulvet, det er hurtigere at

Nemt håndtere råbjälklagets

isolation vandret til væggen.

installere og at få en arbejdsplatform til at

højdevariationer, en tør nivellering med

Materialeegenskaber og design gør

blive på i resten af byggeperioden.

lav vægt.

modstandskraft i gulvet knap mærkbar.

Vigtigt installation ikke har knopperne eller

Gulvet føles stabil og mere behageligt at bo

over gulvet, og det er min 15 mm frihøjde.

på end en stiv betongulv.

Ellers opstår knirkelyde.

V. 2017/01/01
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Kontakt altid Nivell for design /
planlægning bistand,
tel 0501-715 90 °.

Konstruktion til lydklasse B
•

Alle gulvkonstruktioner kan udnytte Nivell fordele. Du er nødt til at kombinere

200 HD / F Gulvstrukturkomponent, Nivell System

deres egenskaber med den rigtige vægt og dæmpning af gulvet.

• 200 Homogen Beton gulv, Nivell System
• Ældre træbjælkelag, afhængigt af design, Nivell System +

Lydisolering i boliger, der er angivet i bygningsreglementet (BBR) (se Boverket.se
nuværende udgave) og i SS 25267: 2015, hvor højere lydstandard ønskes.

Spånplade laveste klasse P6

13 mm gipsplade og / eller 45 mm

Bygningsreglementet er minimumskravene for nybyggeri. Værdierne i
parentes er gældende støjkrav i Norge (NS 8175: 2012) på tidspunktet for

Modne = Trægulve træstrøer, 200 Trægulv c / c 300,

offentliggørelsen.

slagge eller lerfyllning

klasse

Nivell-systemet:

- 16 mm parket
- klud følte
- P-mærket eller mærket CE 22-38 mm spånplade mindre end klasse P6

60 (63)

48 (43)

B

56 (58)

52 (48)

52 (55)

56 (53)

48 (50)

60 (58)

krav
Regulatory

- Nivellreglar
- lyd Skrue

D

- spalte 70-110 mm luft under P-mærket eller mærket CE 22-38 mm spånplade mindre

Lydisolering Trin dB støjniveau dB

En

end klasse P6.

V. 2017/01/01
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Nivell System lægterne til utegolv
Nivell System Utegolv er en genial løsning, når at lægge gulv
udendørs. Unikke funktioner gør systemet anvendeligt i en lang
række projekter og når forholdene kan variere.

• Simpelt: Et par detaljer gør installationen enkel.
• Sikker: Et sikkert system fra en førende leverandør.
• Fleksibel: Afhængigt af valget af skruen og generelt styre systemet til at hæve
niveauet forskelle, der måtte findes i overfladen. Systemet kan selvfølgelig også
varierende højder.

applikationer
Nivell Utegolv kan tilpasses til de fleste utegolvstyper, såsom terrasser,
terrasser, altaner, pyntede, udestuer, terrasser, andre pyntede og mere.

overfladetyper
Det er ligegyldigt, hvilken eksisterende data, kan Nivell utegolv tilpasses til at
omfatte bistå med tagpap, metal, stenplader, beton, asfalt, sten, træ og meget
mere.

fordele
Nivell Utegolv, samles nemt, hurtigt, og gulvet er stabilt. Den er fleksibel for
forskellige gulvtyper, og kræver ikke glatte overflader. Andre fordele er, at det ikke
kræver støbte terminaler og er aftagelige. Nivell kan installeres uden at beskadige
den eksisterende overflade. Skruen er UV-bestandig.

Kontakt Nivell support via telefon 0501-715 90 for mere
information om vores løsninger inden for utegolv.

Systemet er let at bruge for sæsonmæssige brug. Indsæt / fjern,
gemme og samle igen!
V. 2017/01/01
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produkter, der indgår
New Nivell Utegolv består af imprægnerede tappe med borede huller og gevind UV beskyttet Plastbanderoler
i hullerne. Nivell utereglar i dimensioner 45 mm, 70 mm, 95 mm og 120 mm. Nivell uteskruvar fås i længder på
100 mm, 150 mm, 200 mm og 300 mm.

I et system, kan du bygge din utegolv fra 50 mm til 386 mm (øverste kant reglen).

Art. nej.

produkt

dimensioner

Nummer / pakke.

261

imprægneret træ stud

45x45x3600 mm

6

262

imprægneret træ stud

45x70x3600 mm

6

263

imprægneret træ stud

45x95x3600 mm

6

264

imprægneret træ stud

45x120x3600 mm

6

551

Plast skrue grøn

100 mm

100/50 st

555

Plast skrue grøn

150 mm

100/50 st

560

Plast skrue grøn 1

200 mm

50 stk

565

Plast skrue grøn 1

300 mm

50 stk

551 * S

Plast skrue grøn med støtteplade

102 mm

50 stk

555 * S

Plast skrue grøn med støtteplade

152 mm

50 stk

560 * S

Plast skrue grøn med støtteplade 1

202 mm

50 stk

565 * S

Plast skrue grøn med støtteplade 1

302 mm

50 stk

tage
Enkel mon
få detaljer!

med

1. Herunder skrue forstærker
* = Order Element
Strøer c / c bestemmes af Belastningsklasse ifølge EKS eller af udbyderens övergolvs instruktioner. I det normale tilfælde anvendes
som c / c 600 mm og 28x120 mm decking.
Udendørsservering

Pyntede, gårdhave

pyntede

pyntede

V. 2017/01/01
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instruktioner til Nivellgolv Installation
Installation råd til standard gulve

præparater
Af undergulvet overflader og kontrollere højden af det færdige gulv. Tage hensyn til

Hvis gulvet skal ventileres eller har akustisk dæmpning, læse brochurerne "Vent" og "Lyd".

dimensionerne af gulve og belægninger, således at for eksempel døre operere frit.
Overfladen skal være ren og stram.

1 Forudinstallere Nivell skruer i bjælkerne. Arbejde heldigvis stående på en buk

præparater

1

eller lignende (se figur 1).
1st Af undergulvet overflader og kontrollere højden af det færdige gulv. Tage hensyn til

2 dimensionerne
Skru centrale skrue
og og
slutbelægninger,
skruer til omtrent
endelig
og døre operere frit.
af gulve
således
at forhøjde
eksempel
mellemliggende
skruer
Overfladen skal
værepar
rencm
ogmindre
stram. (se figur 2).
2nd Forudinstallere Nivell skruer i bjælkerne. Arbejde heldigvis stående på en buk

Strø
installation
eller
lignende (se figur 1). Slå ned de endelige skruer til omtrent endelig højde og
mellemproduktet
lanpiggene
Resistant
skruerne
et par (valg
cm mindre
(se figur
3 Starte
ved at fastgøre
i engan
ramme
rundt i lokalet
af fastgørelse
for3).

1

tegn). Vedhæfte den første ende skruer og en af mine skruer og højde tilpasse dem til
det korrekte niveau (se figur 2 og

Strø installation

se fastsættelse

3). Skru ned de resterende skruer til overfladen, hvilket gør fast og fin justere
3. Start med at montere bjælkerne som en ramme rundt i lokalet selv. Vedhæfte den
alle skruerne.
første ende skruer og en af mine skruer og højde tilpasse dem til det korrekte niveau (se
4 Afvej tappene skal være så tæt som muligt justeringen (min 34 mm Nivell
figur 3-4). Skru ned de resterende skruer til overfladen, hvilket gør firmaet og udfører fi
skruen
skal efterlades
træstolpe).
njusteringen
af alle iskruer.
(Min 34-mm Nivell skrue skal efterlades i reglen ikke gælder

forfor
10atmm
plastden
regel.)
Sørg forfil!
at Tappene
tjekke den
vedhæftede
Efterslå
Sørg
tjekke
vedhæftede
skal
monteres fil!
med
20-60 spørge
hul mmtong stik
ga RNA(A)
eller
de konkrete
skruerenderne
når det er
skaldemon te løb 60
til væggen
ogstram
5-20 spalte
mm mellem
(B)nødvendigt.
(se figur 3).Strøer
Derefter
mm fri afstrøer.
væggen
til en position
(A) ogfør
5-20
mm isolering
mellem reg
smilende NAS ender
resterende
Støvsug
betonpladen,
du spalte
installerer
og gulv
(B). Derefter de resterende strøer. Undgå re gel blev skåret i en lige linje på tværs af
monteret.
lokalet (D). Støvsug betonpladen, før du installerer isolering og gulv monteret.

ved at isolere
Angivet de isolerende bærere, således at hver isoleringsplade vil blive understøttet af

2

ved at isolere

mindst tre isolerende bærer på hver side, og læg isoleringspladerne med den

03:02

4. Set ud isoleringen luftfartsselskaber, så hver iso le ringet ski va vil blive understøttet af tre

forstærkede nedad. Mellem udformningen tværbjælke og væggen, forudsat at væggen

punk bedst på hver side, og læg de isolerende plader med den forstærkede side nedad.

er fugtig, rummet isoleres.

A. "Framing strøer" 60 mm fra væggen.

B. Regel ender
med spillerum
5-20
"Framing
strøer" 20 til på
60 mm
fra mm.
væggen, på Floor indløb indramning strøer

OBS!

En

OBS!
• På møbler vægge, en ekstra "indramning tværbjælke" c / c 300 (På grund af gulvet og

placeret
60 mm fra
C. Regel Afstand
normalt
c væggen
/ c 600 mm.

D. Regel
Clearance
offsetmed
mindst
10 cm.
B
Regel slutter
spillerum
på 5-20 mm

•

(Slet ikke spånplade)

C

parallel montering med væggen, som en ekstra støtte til gulvpladen for tungere
• En god støtte i samlingen er en art 990 "Hållger" tværbjælke greb holder nitter højre c / c
belastninger (D) (se figur 3).
afstand (C).

Regel Afstand normalt c / c 600 mm

E. Ekstra "indramning tværbjælke" c / c 300 (på grund af gulvet).
D
Ekstra "indramning tværbjælke" c / c 300
E

er bør
parallel
væggen.)
(E) tværbjælke" c / c 300 monteret på
På installationen
møbler vægge
kun med
ekstra
"indramning

•

Et godt værktøj til samling er generelt indehavere arter 990/992, som holder bjælker
• Justering af plast studs bør gøres så tæt på Nivell skruer som muligt.
på det rigtige c / c afstand (C) (se figur 3).

•

• Fastgør
spånplader
på plast regel med
/ klæbemiddel,
varenummer
Ved
montering
af plastikskruelåg
516,forseglingen
518, 520, 521,
531, 536, 560
og 565, 1421
hvor (anvender
skruen

Hvis de eksisterende gevindhuller skåret ud, skal dette udskiftes med den
nye skrue 50 mm regel

regel ca. 25 lm
/ pakning).
forstærkeren
omfatter
skal disse altid monteres i skruen og bliver 5-15 mm under

3

overkanten af bjælken.
• Ved installation med plastskruer 530 og 535, skrue support art 570 ved c / c 600. Ellers c

•

For/ cat300.
eliminere bevægelser i gulvet ved brug teknikken no 531/536, en
støtte skrue teknik no 501/503 anvendes horisontalt i joisting 2 pr reglen.
• For at eliminere bevægelser i gulvet ved brug teknikken no 530/535 en støtte skrue teknik no
Træk tæt på væggen uden afstivning (uden fastgørelse).
501/503 anvendes horisontalt i joisting ca. 2 pr strøer. Træk tæt på væggen uden afstivning (uden

4

•

fastgørelse). Når gips skrue monteret på understøtningen, hvor gipspladen er monteret i væggen
Justering
stud. af plast studs bør gøres så tæt på Nivell skruer som muligt.

•

Producentens
I henhold til 22-38
§ 16 i BFS
2000: 27 Type
2. Ved
levering
Ved
montering erklæring:
af P- eller CE-mærket
mm spånplade
mindst
klasse
P6 til byggepladsen,
bør dette fabrikantens
erklæring
ledelsen.
seamable
frit mellem strøer
på meddeles
plastik teknik
bør altid akryl klæbemiddel

•

ingen regel 300.
Bygginnovationer Mariestad AB bekræfter, at fremstillingen af Nivell SYSTEM overensstemmelse
For
resultater1255/97
anbefales
at P-mærket
eller CE-mærket
mm
medgode
Tg certifikater
og det,
0469/01
og dette beviser
hørelse og 22-38
henvise
dokumenter.
spånplade mindre end klasse P6 eller tilsvarende bruges. Følg hver disk
leverandørs monteringsvejledning.

Installationen er som for en normal Nivellgolv af træ eller beton. Bemærk at
udformningen strøer er afstanden til væggen, fortrinsvis 20-60 mm. Gulvet Panelet
konkluderer min 5 mm fra væggen (under hensyntagen golvfabrikants instruktioner til

•

Spånplader tilpasset EKS belastning grupper.

fugt bevægelse). Efter vægge og møbler kun hvor der forventes store belastninger,

•

Klæbemiddel kan ikke anvendes over bolten eller skruehuller.

såsom bogreol, er dobbelt joisting cc 300 mm.

V. 2017/01/01
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fastsættelse
Der er fire måder (A-D) knyttet Nivell skruer i bæreren.

A. Beton skrue (art 911, 912)

B. Beton anker (art 901, 910)

1 Bore mindst 45 mm. Brug 5

1 Bore mindst 45 mm. Bruge 6

mm bor.

mm bor.

2 Skru ned for stikket med den

2 Skru betonskrue anvendelse af

røde dorn.

magnetisk sokkel og holder soklen.

3 Kør stikket med den blå dorn.

Bemærk Skrue bærepladen er af boring ville blive
undgået. For at bestille.

C. Træskrue (art 942, 943)
Ved de træstrøer anvendte træskruer 942 eller 943 og den magnetiske sokkel 935 og

Høje gulvkonstruktioner:

fatningsholderen 936 eller 937th

For at eliminere bevægelser i gulvet ved

D. Plastic skrue incl bæreplade

brug teknikken no 531/536, en støtte skrue
teknik no 501/503 anvendes horisontalt i

Når fastgørelsesskruen (A, C) eller stik (B) ikke er muligt, er det muligt at

joisting (ca. 1 pr bjælken). Træk tæt på

anvende Nivell plastskrue med bærepladen (ikke typg.). Den er fastgjort med

væggen uden afstivning (uden fastgørelse).

tilpasset lim (ingen boring). Kontakt Nivell støtte for mere info.

Når gips skrue monteret på
understøtningen, hvor gipspladen er
monteret i væggen stud.

At tænke over ...

• Hvis overfladen, hvor skruen vil ende er meget ujævn,
ramte rent med en hammer.

5-15 mm skruen

Medfølgende bolt forstærker bør altid

• Nivell skruer skal sidde helt fast i jorden.

anvendes til at skille ikke

• Hvis en Nivellskruv blevet installeret forkert bør fjernes. Et nyt hul

516, 518, 520, 521, 531, 536, 560 og 565:e

gøres derefter ved siden af den gamle. Og ny skrue monteret.

ampere

• Minimumshøjde mellem beton og Nivellregel med standard skrue

Ved akustisk gulv bør skrue forstærker

er 5 mm. I gulvet udluftning (10 mm plast regel min 5 mm).

altid skære 5-15 mm bund spånplade.

V. 2017/01/01
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Belastning EKS 10
Belastning table EKS med Nivell System standard skruer
Regel + skrue

C1

C2

C3

2,0 kN / m 2

2,5 kN / m 2

2,5 kN / m 2

2,5 kN / m 2

3,0 kN / m 2

2,0 kN

3,0 kN

3,0 kN

3,0 kN

3,0 kN

B

En
q

Q

c / c 600 mm *

Art Ingen 300 + 505 + 50 mm plast
Art Ingen 200 + 505, 50 + 45x34 mm

c / c 600 mm

Art Ingen 200 + 501, 100 + 45x34 mm

c / c 600 mm

Art 201 + 505, 50 + 45x45 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

c / c 400 mm

c / c 400 mm

c / c 300 mm

Art 201 + 501, 100 + 45x45 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

c / c 400 mm

c / c 400 mm

c / c 300 mm

Art nr 201 + 516 + 150 45x45 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

c / c 400 mm

c / c 400 mm

c / c 300 mm

Art nr 201 + 520 + 200 45x45 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

c / c 400 mm

c / c 400 mm

c / c 300 mm

Art nr 201 + 531 + 300 45x45 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

c / c 400 mm

c / c 400 mm

c / c 300 mm

Art Ingen 202 + 505, 50 + 45x70 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art Ingen 202 + 501, 100 + 45x70 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Kunst No. 202 + 516 + 150 45x70 mm **

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Kunst No. 202 + 520 + 200 45x70 mm **

c / c 600 mm

c / c 500 mm

c / c 500 mm

c / c 500 mm

c / c 400 mm

Art nr 202 + 531 + 300 45x70 mm **

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art Ingen 203 + 501, 100 + 45x95 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 203 + 516 + 150 45x95 mm **

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art Ingen 203 + 520, 200 + 45x95 mm **

c / c 600 mm

c / c 500 mm

c / c 500 mm

c / c 500 mm

c / c 400 mm

Art nr 203 + 531 + 300 45x95 mm **

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art Ingen 204 + 501, 100 + 45x120 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Kunst No. 204 + 516 + 150 45x120 mm **

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Kunst No. 204 + 520 + 200 45x120 mm **

c / c 600 mm

c / c 500 mm

c / c 500 mm

c / c 500 mm

c / c 400 mm

Art nr 204 + 531 + 300 45x120 mm **

c / c 600 mm

c / c 500 mm

c / c 500 mm

c / c 500 mm

c / c 400 mm

* ikke godkendt
* * Med skrue forstærker
- For alle gulvtyper tilpasset belægning (spånplade) for det aktuelle belastning gruppe.
- Ved høje punktbelastninger (fx sikker) leveret ekstra forstærkning med ekstra bolte og skruer.
- Saml dobbelt tværbjælke rammer c / c 300 på væggen, hvor du ville forvente fra en reol, etc.
- Undersøg andre betingelser i manualen af de indvendige vægge mv

Belastningstabellen om byggetilladelse under BKR

Regel + skrue

belastning

belastning

belastning

gruppe 1

gruppe 2

gruppe 3

Art nr 201 + 515/517

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 300 mm

Art nr 202 + 515/517

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 300 mm

Art nr 203 + 515/517

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 300 mm

Art nr 204 + 515/517

c / c 600 mm

c / c 600 mm

c / c 300 mm

- For alle gulvtyper tilpasset belægning (spånplade) for det aktuelle belastning gruppe.
- Ved høje punktbelastninger (fx sikker) leveret ekstra forstærkning med ekstra bolte og skruer.
- Saml dobbelt tværbjælke rammer c / c 300 på væggen, hvor du ville forvente fra en reol, etc.
- Undersøg andre betingelser i manualen af de indvendige vægge mv

Kontakt altid Nivell for design /
planlægning bistand,
tel 0501-715 90 °.
V. 2017/01/01
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Belastning EKS 10
Belastning table EKS med Nivell System akustiske skruer
Regel + skrue
q

Q

Kunst No. 300 + 506 + 66 mm plast

B

En

C1

C2

C3

2,0 kN / m 2

2,5 kN / m 2

2,5 kN / m 2

2,5 kN / m 2

3,0 kN / m 2

2,0 kN

3,0 kN

3,0 kN

3,0 kN

3,0 kN

c / c 600 mm *

Kunst No. 200 + 506, 45x34 + 66 mm

c / c 600 mm

Kunst No. 200 + 503 + 116 45x34 mm

c / c 600 mm

Art nr 201 + 506, 45x45 + 66 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Kunst No. 201 + 503 + 116 45x45 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 201 + 518 + 166 45x45 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 201 + 521 + 216 45x45 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 201 + 536 + 316 45x45 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Kunst No. 202 + 506, 45x70 + 66 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Kunst No. 202 + 503 + 116 45x70 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 202 + 518 + 166 45x70 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 202 + 521 + 216 45x70 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Kunst No. 202 + 536 + 316 45x70 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 203 + 503 + 116 45x95 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 203 + 518 + 166 45x95 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 203 + 521 + 216 45x95 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 203 + 536 + 316 45x95 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Kunst No. 204 + 503 + 116 45x120 mm

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 204 + 518 + 166 45x120 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Art nr 204 + 521 + 216 45x120 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Kunst No. 204 + 536 + 316 45x120 mm **

c / c 600 mm

c / c 400 mm

Til udformningen af C1, C2 og C3
særskilte elementer krævede skik
teknik
akustisk sal

* ikke godkendt
* * Med skrue forstærker
- For alle gulvtyper tilpasset belægning (spånplade) for det aktuelle belastning gruppe.
- Til gulv bygget med nitter 45x45 mm anbefales tværbjælke rammer i dimensionerne 45x70 mm til reduktion afbøjningen af punktbelastninger iflg. EKS.
- Saml dobbelt tværbjælke rammer c / c 300 på væggen, hvor du ville forvente fra en reol, etc.
- Ved høje punktbelastninger (fx sikker) leveret ekstra forstærkning med ekstra bolte og skruer.
- Undersøg andre betingelser i manualen af de indvendige vægge mv

bæreevne

Opbevaring af træstolper på byggepladsen

Grundlaget for Nivell godkendelse omfatter fysiske design regler EKS. Dette

For at opretholde en høj kvalitet i samlingen af gulvet, er det vigtigt, at knopperne

betyder, at P- eller CE-mærket 22-38 mm spånplade mindre end klasse P6

er gemt korrekt på arbejdspladsen. Vi anbefaler Trätek (Institut for Wood

seamable frit mellem bjælker og gulvbjælkerne konstruktionstræ 24 ifølge svensk

Technology Research) retningslinjer for opbevaring af Nivell strøer følges:

standard SS 230120, der skal anvendes.

"gulvbjælkerne Nivell tørres for fugt indhold klasse 12 for at minimere
dimensionelle ændringer i det færdige gulv konstruktion. Det er derfor vigtigt, at
nedenstående råd for opbevaring følges. Træet bør opbevares godt beskyttet
mod nedbør mindst 15 cm overflade, der skal beskyttes mod fugt nedefra og

Nedbøjning (deformation) i et punkt
belastning

lette håndtering. Hvor pakning og langtidsopbevaring, i flere uger, skal træet
opbevares i et lukket rum med minimal luftcirkulation. Det lukkede rum kan være

Nivell er en interaktion design. Bolte og skruer sammen med limskruvade P eller

en beholder, tæt forseglet presenning eller lignende. Generelt bør

CE-mærket 22-38 mm spånplade mindre end klasse P6 seamable frit mellem

opbevaringstiden minimeres, og at emballagen skal åbnes, indtil træet skal

bjælkerne fordeler belastningen og dermed også deformationen over et større

anvendes. "

område. Hvis afstanden mellem stolperne er 600 mm, afbøjningen i midten mellem
strøerne ikke udgøre mere end 2 mm ved en belastning på 1kN (punktbelastning).
Samlet deformation af gulvet og plastskrue / akustiks foråret bøsning bliver ca. 3 mm.
I fordelt last 2 kN / m 2 ifølge EKS kan slumping at lyde skruerne at være ca. 3-4 mm.

V. 2017/01/01
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Tjekliste Nivellmontage
Med hensyn installationsvejledning skal følges, er der nedenfor en tjekliste over Nivellmontage. Send kopi til Nivell AB, Förrådsgatan 35 B 542 35
Mariestad eller e-mail til den e-info@nivellsystem.se bedømt "Check List". Forklaring af nedenstående punkter, se næste side.

EJENDOM _________________________________________________________________________________________
Firmanavn __________________________________________________________________________________
INSTALLATØREN ________________________________________________________________________________________
Nivell PROJECT NO _______________________________________________________________________________

OK

punktum

1

Hvis substratet er rengjort?

2

Er sæler lavet?

3

Er der en frirum?

4

Er dobbelt joisting (c / c 300) monteret på møbler vægge, hvis det punkt masser af lang varighed
opstår?

5

Er alle Nivell skruer overalt og forankret til jorden uden slør og min 34mm plast skrue
tilbage i træ stud?

6

Er støtteelementerne skruer monteret vandret i ramreglarna ved brug teknikken no 531/536?

7

Skruen forstærker monteret i brug ud af kunst no 516/520/531?

8

Er isoleringen monteret med forstærket nedad under isoleringen luftfartsselskab?

9

Nye huller altid 50 mm af reglen.

Yderligere kontroller for monteringsskruer akustik som nedenfor.
10

Er skrue-monterede forstærkere og sender 5-15 mm under gulvet spånplade bund ved brug teknikken
no 518/521/536?

11

Efter installationen, er det muligt at bøje enhver regel om 15 grader sidelæns uden støj opstår?

11b

Sound skruer bør være 20 mm mellem den nederste kant af reglen og gulvet.

Yderligere kontroller for montering ventilation ud som nedenfor.
Planlæg installationen i henhold til ventilationstegningen. (Projekt Unik eller generelle anvisninger i hæftet) Hvis
Eventuelle ændringer bør Nivell støtte og berørte håndværkere kontaktet.
12

Er ventilation montering udføres før Gulvbelægning påske ivan installeret?

13

Skulle luftstrømmen?

14

Er BS bokse monteret som pr ventilation tegninger?

15

Er ventilatoren og udluft passende placeret?

16

Er ventilationsanlægget i drift?

___________________________________________________ UNDERSKRIFT DATO ________________________
Trykt navn ____________________________________________________________________________
V. 2017/01/01
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SIGN.

Forklaringer til kontrolpunkterne på forrige side:
1st Ev. støbte træklodser / strøer fjernet. Overflade renses for organiske

Når der anvendes arter. Ingen 518/521/536 (plastik skrue akustik) skal skrue

materialer, fyldstof rester, limrester og lignende. Sidste rense (støvsugning)

forstærker skære 5-15 mm bund spånplade.

udføres umiddelbart før gulvbræt tilføjet.
11. Som regel er enheden Uford kontrollere, at hver regel kan bøjes jævnt omkring
15 grader uden støj forekommer. Hvis der opstår støj, eller hvis der er problemer

2nd Forsegling langs hele sidespor med den anbefalede metode (se Nivell

med at bøje reglen sidelæns er nogen / nogle plastik skruer for hårdt til sænket.

samlevejledning).

Drej skruerne indtil reglen kan bøjes i henhold til instruktionerne.

Ev. render, rørgennemføringer, revner og skader i betonplade eller væg tætnes.
Tilsvarende sømme mellem HD / F gulv. Sammenføjninger i gulvet og væggen er
forseglet, lækager i væggene ligeledes forseglet rør passager og lignende gennem
gulvpladen.

11b. Kontroller, at hele dæmpningselement er fri for reglen.

Nivell fangere eller tilsvarende godkendt materiale skal konsekvent

12th Sikre, at al montage nuværende gulvventilation Uford før spånplade

anvendes.

monteret.

Ved rørgennemføringer er lavet gennem firewallen tætning / isolering med godkendt

Kontrollere, at AD profiler og ventilationsrør er monteret under

metode.

ventilationstegningen / enhed ifølge generelle instruktioner og at ventilationsrør
fast forankret til substratet med sådanne perforerede strimler, alle rørsamlinger
ordentligt fast og at endehætten er monteret.

3. Nivell strøer skal være uafhængige af hinanden og fra sålbænke / vægge.
Framing strøer rum vil i de fleste tilfælde være 20-60 mm fra væggen. Hvor bs02

Kontrollere, at hullerne er dannet i ventilationsrøret ifølge tegning og / eller i

ballast skal monteres, afstanden fra væggen på 60 mm.

afstand ifølge separat hul system. Kontroller at rørene med huller er rettet
Hvor BS boksmodellen BS10 (stor model) skal monteres, afstanden fra væggen

parallelt eller skråt mod bundpladen, og at hullerne blokeres af isolering, etc.

på 60 mm.
4. Kræver, at konstruktionen med hensyn til, hvor der kan forekomme punktbelastninger af
lang varighed. Saml dobbelt tværbjælke rammer c / c 300 på væggen, hvor du ville

13. Luftgabet bør være mindst 10 mm, brug af art.nr luftspalte 300 være min

forvente reol, etc.

5 mm. Hvis luftspalten bliver mindre kontakt Nivell støtte til rådgivning.

5. Min 34 mm plast skrue findes i træ stud, i brug af plastik regel 10 mm af
skruen er i reglen. Kontroller at alle skruer er intakte og solidt fastgjort til

Ingen forhindringer til ventilation flow kan forekomme, flytte til gulvet, f.eks kilet

substratet.

op med plastkiler. Tjek ventilationen drage de nødvendige kommunikation huller i
skillevæggene er lavet.

Overskydende dele af Nivell skåret langs den øverste kant af bjælken med en sav
eller skæreværktøjer. Ikke banke skruen med en hammer.

Hullerne i ventilationsrøret må ikke blokeres af isolering, tappe eller lignende.

6th For at eliminere bevægelser i gulvet ved anvendelse af art.nr 531 & 536 (også med

14th Sikre BS kasser er monteret under ventilations- tegninger. Normalt monterede AD

tilsætning af S), understøtningen skrue teknikken. No. 501/503 anvendes horisontalt i

profiler og BS kasser af samme selskab / person, der samler det lovgivningssystem og

ramreglarna, (ca. 2 pr bjælken). Træk tæt på væggen uden afstivning (uden fastgørelse).

spånplader. Montering af ventilator og rørføring sker som regel ved et andet selskab,
fremgår det, at alle samlingen udføres af en enkelt virksomhed.

Når gips skrue monteret på understøtningen, hvor gipspladen er monteret i væggen stud.

15th Kontrollere, at ventilatoren ikke forstyrrer (lyd) til soveværelset, hvile osv Løsning

7th Skrue forstærkere inkluderet i art.nr 516/518/520/521/531/536 der skal

eventuelt ved at montere isolering mod disse områder. Kontroller også, at

monteres i plastskruen når gulvet vejes. Når der anvendes arter. Nr

udsugningsluften ikke kommer tæt på at åbne vinduer eller udendørs områder, hvor

518/521/536 (plastikskruelåg akustik) skal skrue forstærker sender 5 mm bund

støj / lugt kan være uvelkommen.

spånplade.
Ventilator og kanaler i kolde områder, der skal isoleres, (kondensering). Placer

ottende Isolering vil være på isolerende bærere og ikke være i kontakt med

kontroludstyr (transformere) på børn sikker højde eller anlægget rum skal være

betongytan.Isolerskivans overtrukne side skal være nedad. Hver skive bør understøttes

utilgængeligt for børn. Hvis blæseren er indbygget i skabsdøren skal være således, at hele

af mindst 6 isolering bærere. Skulle luftspalten ventileres kontrollere, at isoleringen ikke

ventilatoren er tilgængeligt for service / udskiftning og spjæld og ca. 10 cm af kanaler

blokerer luftstrømmen.

under dæmper (målepunkt til flowmåling). Omkring transformeren bør være 50 mm frigang
for køling.

9th Når man skærer et hul i reglen til et nyt hul er altid bores og bankes 50 mm i
reglen.

16th Når spånplader og BS bokse er monteret ventilationsanlæg starter med
fuld fart og med alle spjæld skal være åbne.

10th Skru forstærkere inkluderet i kunsten. No. 516/518/520/521/531/536 som

Underrette Nivell ventilationssystem er klar til idriftsættelse.

skal monteres i plastskruen når gulvet vejes.
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citat Form
Udbudsmaterialet kan bruges både med gulv ventilation uden.
For os at give et gyldigt citat, er det vigtigt, at vi får så meget dokumentation og oplysninger om elementet som muligt. Derfor skal nedenstående
spørgsmål udfyldes og indsendes til din lokale forhandler eller Nivell System Nivell System AB, Förrådsgatan 35 B, 542 35 Mariestad,
offert@nivellsystem.se sammen med de tegninger og udbudsmateriale er til rådighed.

dokumenter:
• Måltegninger (referencemåling er tilstrækkelig)
• Andre udbudsmateriale

areal m2

Andre detaljer:
Hvad højde (den øverste kant af reglen)?

.................................................................................................

Hvad c / c afstand skal det være? / Load gruppe?

.................................................................................................

Hvilken type overflade det er i dag (beton, træ)?

.................................................................................................

Hvis gulvet er isoleret?

.................................................................................................

Skulle der blive flisebelagt et eller andet sted, og hvor?

.................................................................................................

Mulig brand adskillelser?

.................................................................................................

Yderligere oplysninger i gulvet ventilation:
Hvilke områder bør behandles (kryds tegningen eller indtast m²)?

.................................................................................................

Skal mere plads blive behandlet i fremtiden?

.................................................................................................

Hvor mange etaper vil arbejde uföras i?

.................................................................................................

Nærmere oplysninger om væggene. Er der luft kommunikation?

.................................................................................................

Anmodning om blæser placering? (Tjek på tegningen)

.................................................................................................

Skulle blødning fra ventilatoren foretages via ekstern væg eller loft?

.................................................................................................

Tætning mellem spånplader / væg. Antal meter?

.................................................................................................

Tætning til enhver sovekabine. Antal meter?

.................................................................................................

Ventilation et tilbud på:

design

montering

materialer

Justering

Vare citat gælder:
Navn ................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ....................... Ejendom betegnelse
.......................... .................................................. .................................................. .................................................. .................. Adresse ...............................
.................................................. ..................... Postnr & by .......................... .................................................. ........

Enquirer / entreprenører:
Navn og telefon ............................................... .................................................. .................................................. .................................................. .. Company ...............................................
.................................................. .................................................. .................................................. ......................

Modtag citatet:
Virksomheder ................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................... Kontakt .............................
.................................................. .................................................. .................................................. .......................... ....................... Adresse ..................................................
............................. Postnr & by .................. .................................................. Telefon ................ ................................. .................................................. .................. Fax Nej
.............................. .................................................. ........................ Email ....................... .................................................. ....................................... ..................................................
.................................................. .........

Objekt Ingen Nivell ................................................ Dato ......................... ........................ .................................................. ..............................

Virksomheder ................................................. .................................................. ..Underskrift ............................................... ................................................
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typegodkendt
Typgodkännadebevis 1255-1297 & 0469/01

Nivell System

SP certificering

Nivell er typen * fra mindste fastgørelse til hele konstruktionen, som har krævet

Svenske Institut for Teknisk Godkendelse i Construction; har evalueret

omfattende test og perused af komponenter og systemer. Prøver er blevet udført i

dokumentation og testresultater på grundlag af bestyrelsens regler.

laboratoriet og i konstruerede genstande, der er involveret omfattende perused af
begge komponenter og systemer. Test data og dokumentation er blevet evalueret
på grundlag af bygningsreglementet.

Fabrikantens erklæring
I henhold til § 17 i BFS 2013: 6 Type 7. Ved levering til byggepladsen, bør dette
fabrikantens erklæring meddeles ledelsen. Bygginnovationer Mariestad AB

SP

bekræfter, at fremstillingen af Nivell SYSTEM under Tg certifikater 1255/97 og

SP Technical Research Institute har foretaget omfattende tests på både Nivell

0469/01, og til dette bevismateriale hørelse og henvise dokumenter.

träregelsystem der Nivell System ventilation og akustik.
SP Institut for Ingeniørvidenskab, träsektionen; forsøgte träregelsystemet i
alle højder og med alle de tilhørende skruetyper. Komponenterne testes
individuelt med hensyn skruer og tråde.
SP Department of Energy, bygningsfysik; prøvet Nivell ventilation i færdige
gulve med sporgas måling trykmåling fugtighed måling og
luftflödesmätning.IFP-Forskning
Opgave Department, plast og gummi; udført simuleret alder test i
aggressivt miljø for Nivell skruer.
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artikler

506 * S

Plastskrue /

68 mm

50 stk

akustik herunder
støtteplade

Nivellreglar
Punkt nr Product Dim.

Kat. billede

200

træbjælke

45x34x3600 mm 20 stykker

2006

træbjælke

45x34x3600 mm 6

201

træbjælke

45x45x3600 mm 20 stykker

2016

træbjælke

45x45x3600 mm 6

202

træbjælke

45x70x3600 mm 20 stykker

2026

træbjælke

45x70x3600 mm 6

203

træbjælke

45x95x3600 mm 6

515 1

plastskrue

150 mm

100 st

51550 1

plastskrue

150 mm

50 stk

515 * S 1

Plastikskruelåg

152 mm

50 stk

150 mm

50 stk

166 mm

100 st

166 mm

50 stk

168 mm

50 stk

166 mm

50 stk

200 mm

50 stk

202 mm

50 stk

216 mm

50 stk

218 mm

50 stk

100 mm

100 stykker /

incl bæreplade

516

Plastikskruelåg
incl skrue
forstærker

517 1

Plast skrue /
Acoustics

51.750 1

Plast skrue /
Acoustics

517 * S 1

Plastskrue /
akustik herunder
støtteplade

204

træbjælke

45x120x3600 mm 6
518

Plastskrue /
akustisk inc
skrue

225

TM planke

45x220x3600 mm 5 stk

forstærker
520

Plastikskruelåg
incl skrue
forstærker

300

plast regel

45x10x3250 mm 20 stykker

3006

plast regel

45x10x3250 mm 6

520 * S

Plastikskruelåg
incl bæreplade
og boltet
forstærker

Nivellskruv

Punkt nr Product Dim.

Kat.

501

plastskrue

100 m

100 st

50150

plastskrue

100 m

50 stk

521

billede

Plastskrue,
akustik
herunder skrue
forstærker

521 * S

Plastskrue,
akustik

501 * S

Plastikskruelåg

102 mm

herunder støtte

50 stk

plade og

incl bæreplade

skruen
forstærker

525 *
503

Plast skrue /

116 mm

100 st

116 mm

50 stk

118 mm

50 stk

Plastik skrue
rød industri

50 stk

Acoustics

50350

Plast skrue /
Acoustics

503 * S

Plastskrue /

531

Plastikskruelåg

300 mm

50 stk

302 mm

50 stk

316 mm

50 stk

318 mm

50 stk

incl skrue

akustik herunder

forstærker

støtteplade

531 * S
505

plastskrue

50 mm

100 st

50.550

plastskrue

50 mm

50 stk

505 * S

Plastikskruelåg

52 mm

50 stk

Plastikskruelåg
incl bæreplade
og boltet
forstærker

536

Plastskrue /
akustisk inc

incl bæreplade

skrue
forstærker

506

Plast skrue /

66 mm

100 st

66 mm

50 stk

536 * S

50650

Plast skrue /

Plastskrue /
akustik

Acoustics

herunder
bæreplade og
boltet

Acoustics

forstærker

* For at bestille
1

Skriv godkendt til BKR.
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isoleringsplader

plug fastgørelse

Punkt nr Product Dim.
901

beton

Kat.
6x40 mm

billede

anker

910

Beton

6x65 mm

Dim.

NS 2035

20x555 x

6,66m 2

1200 mm

/ sæk

NS 3535

(plastskrue
/ akustik)

NS 4535

Skrue Fastgørelse

911

beton

Kat.
6x40 mm

Betonskrue

6x60 mm

NS 7035

100 st

NS 9535

(plastskrue
/ akustik)

942

træskruer

6x40 mm

100 st

943

træskruer

6x60 mm

100 st

35x555 x

6,66m 2

1200 mm

/ sæk

45x555 x

5,33m 2

1200 mm

/ sæk

billede

100 st

Skrue

912

billede

100 st

anker

Punkt nr Product Dim.

Kat.

Art Nej

100 st

70x555 x

4,00M 2

1200 mm

/ sæk

95x555 x

3,33m 2

1200 mm

/ sæk

Nivell System isolering indgår i godkendelsen.

andre
Punkt nr Product Dim.

Kat.

110

50 stk

Kortlings-

billede

beslaglæggelse
regel

926

Beton

7,5x80 mm 100 stk

skrue

120

industri

50 stk

Fittings væg

Isolering luftfartsselskaber

Værktøj standard

Punkt nr Product Dim.
805

Tværposten

Kat.

Varmebærerpumpe 20 mm

billede

Punkt nr Product Dim.

100 st

401

Kat.

Boret &

billede

1 stk

hanen
80550

Varmebærerpumpe 20 mm

50 stk

810

Varmebærerpumpe 34 mm

100 st

81050

Isolering

34 mm

50 stk

45 mm

100 st

410

Træ boremaskine

700

Skru

1 stk

luftfartsselskaber

811

Isolering

200 mm

1 stk

200 mm

1 stk

værktøj

luftfartsselskaber

81150

Varmebærerpumpe 45 mm

50 stk

812

Varmebærerpumpe 70 mm

100 st

håndtag

702

Skrue

værktøjsmaskiner
81.250

Varmebærerpumpe 70 mm

813

Varmebærerpumpe

95

50 stk

704

100 st

Skrue

200 mm

1 stk

600 mm

1 stk

værktøj

95

maskine

81350

Varmebærerpumpe

814

Varmebærerpumpe 120 mm

100 st

81.450

Varmebærerpumpe 120 mm

50 stk

50 stk

montere

706

Skru
Machine
Tools

V. 2017/01/01

23

707

Skru

600 mm

Værktøjer skruefæstesystem

1 stk

Machine

Punkt nr Product Dim.

vedhæftet fil
værktøj

708

Skru

935

1000 mm

magnetisk

Kat.
8 mm

billede

1 stk

socket
1 stk

Machine
Tools

710

Skrueværktøj

1000 mm

936

En fatningsholderen 200 mm

1 stk

937

En fatningsholderen 400 mm

1 stk

938

En fatningsholderen 600 mm

1 stk

970

Nivell

5/460 mm

1 stk

5/310 mm

1 stk

5/210 mm

1 stk

1 stk

håndtag

990

Regel

1 stk

Holder
Premium

991

Håndtag

1 stk

regel
holder

992

betonbor

regel

1 stk

Holder

971

Nivell
betonbor

Værktøjer plug fastgørelse

Punkt nr Product Dim.

Kat.

601 A

Dorn rød

250 mm

1 stk

601 B

Dorn blå

250 mm

1 stk

972

billede

Nivell
betonbor

Utegolv

ekspanderende

Punkt nr Product Dim.

Kat. billede

Låse
602 A

Dorn rød

500 mm

261

1 stk

Tr

45x45x3600 mm 6

imprægneret
regel

602 B

Dorn blå

500 mm

262

1 stk

Tr

45x70x3600 mm 6

imprægneret

ekspanderende

regel

950 H

Nivell

6/320 mm

263

1 stk

betonbor

Tr immun

45x95x3600 mm 6

imprægneret
regel

951 H

Nivell
betonbor

6/220 mm

264

1 stk

Tr
imprægneret
regel

952

Nivell

6/460 mm

1 stk

betonbor

956 H

Nivell
betonbor

6/510 mm

1 stk

490

værktøj

Indeholder

1 stk

taske

artikler 702,
992, 602A,
602B, 935,
937
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45x120x3600 mm 6

Utegolv

114.478 Nivell System 70

Punkt nr Product Dim.

Kat. billede

Gennemfør 50 rør. Et komplet
system til områder op til 50m²

skruer
551

1 stk

"Outdoor fan"

(ikke sæler)
Plastic skrue

100 mm

100 st

100 mm

50 stk

150 mm

100 st

150 mm

50 stk

grønne

114.410

Avluftningspaket Loft

1 stk

114.425

Avluftningspaket Wall Akustisk

1 stk

114.415

Rørkit, udstødning pakke. Komplet

1 stk

udendørs

55.150

Plastic skrue
grønne
udendørs

555

Plastic skrue
grønne
udendørs

55.550

Plastic skrue

sæt med rør, montering og

grønne

montering teringsråd.

udendørs

560

Plastskrue

200 mm

50 stk

grøn
udendørs incl
skrue

ventilation Detaljer

forstærker
565

Plastskrue

300 mm

Punkt nr Product Dim.

50 stk

Kat. billede

Plastrør / Detaljer / Transitions

grøn
udendørs incl
skrue

220.152

plastrør

52x1500 mm

1 stk

220.155

Flex

45x52 mm

1 stk

220.165

Bøj lange

90x52 mm

1 stk

220.160

Bend-kort

90x52 mm

1 stk

220.175

T-rør

52x52 mm

1 stk

52 mm

1 stk

forstærker
551 * S

Plast skrue

102 mm

50 stk

grøn uden
bagplade

555 * S

560 * S

Plast skrue
grøn uden
bagplade

152 mm

Plast skrue

202 mm

50 stk

50 stk

grøn uden
bagplade
herunder
skrue
forstærker
565 * S

Plast skrue

302 mm

50 stk

grøn uden
bagplade
herunder
skrue
forstærker

ærme 220.185

fans mm
Varenr Produkt / dimension

Kat. billede

114.466 Nivell System 150.

1 stk

220.190

Cover

52 mm

1 stk

220.153

fleksibel

51 mm / meter

1m

Fan for områder op til 250m². Dim:
395x340x240 mm

114.499 Nivell System 100th

slange

1 stk

Fan for områder op til 100m ². Dim:
270x250x120 mm

114.477 Nivell System 70th

220.451

plastrør

40x1000 mm

1 stk

220.455

Flex

45x40 mm

1 stk

220.465

Flex

90x40 mm

1 stk

220.475

T-rør

40x40 mm

1 stk

1 stk

Udvendig væg ventilator. Til overflader på op
til 70m².

Dim: 230x252x120 mm

114.455 Nivell System 50,

1 stk

herunder transformatorer, spjæld og OG.
Fan for områder op til 50m². Dim: 270 *
250 * 120 mm

114.456 Nivell System 50th

1 stk

Gennemfør 50 rør. Et komplet
system til områder op til 50m² (ikke
sæler)
114.457 Nivell System 50

1 stk

Komplet 40 mm rør. Et komplet
system til områder op til 50m² (ikke
sæler)
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ærme 220.485

220.490

Dæk med

40 mm

1 stk

220.215

40 mm

1 stk

andre

Sleeve

lim

1 stk

114.433 Nivell

1 stk

systemet
alarmer

026 081 Overførsel

80x63 mm

1 stk

049.122

Exp. drev

5m

1 stk

2 m per rulle 100

1 stk

tætning

026 062 Overførsel

63x50 mm

1 stk

049.129 Nivell
tætningsbånd

026 052 Overførsel

50x40 mm

1 stk

049.130 Nivell
tætningsbånd

031.061

dæmper

52 mm

mm bred

10 m pr rulle 100

1 stk

mm bred

1 stk

049.135 Nivell

10 m per rulle 50

tætningsbånd

mm

Rökstav,

7 cm

1 stk

Supply
Gulv indløb 049.102

285x100x25 mm 1

092.100

ark BS 02
filter

Gulv indløb 049.110

Björnax

275x305x60 mm 1

ark BS 10
filter

049.120

AD beading
inkl. stik

049.126

Valgfri plug

2000 mm

1 stk

1 stk

til AD-profil

049.142

Ekstra filter

1 stk

Floor indløb BS
02

049.150

Ekstra filter

1 stk

Floor indløb BS
10

Installationsmateriale
091030

bånd

20 m

1 stk

091.035

Ophører.

2m

1 stk

091.040

Ophører.

10 m

1 stk

52 mm

1 stk

bands

Installation 220.180
klemme
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1 stk

Træ - et naturligt valg
Træ har unikke kvaliteter og har altid været en af de

Nivellreglar udvikles i kvalitet mindst C-24, i henhold til svensk standard SS

bedste og mest udbredte byggemateriale. Træ er også

230120:e Hvis træet vil blive eksporteret kommer INSTA142. For rethed

vedvarende og godt for miljøet, hvilket er ret vigtigt.

krav gælder T1-18 til samme standard. Tømmeret tørres til det

Det er ikke tilfældigt, at vore bolte er lavet af svensk

gennemsnitlige indhold af 12% ifølge IEC 14,298th Bjælker fugt høvlet

gran. Det er en bevidst og naturlig udvælgelse.

omhyggeligt savet med runde hjørner og kvalitet stemplet identificeres. Alle
Nivellreglar har en standard længde på 3,6 m og er boret og banket, og
kommer indpakket i bundter fra fabrikken.

Fra sætteplante til Nivellregel
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Enkel • Sikker • Fleksibel

www.nivellsystem.se

Hoved / PRODUKTION: Förrådsgatan 35
B 542 35 Mariestad
Tel: +46 (0) 501-715 90
info@nivellsystem.se

order@nivellsystem.se

support@nivellsystem.se

ekonomi@nivellsystem.se

For at finde afsætningsmuligheder i andre nordiske lande

se hjemmesiden www.nivellsystem.se
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Gulv • Terrasse • Vægge
• Lofter

offert@nivellsystem.se
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Det komplette
reguleringssystem

