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Allmänt 
Spånskivor har tillverkats i indmtriell skala i Sverige sedan mitten av 1950-talel. 

Industrins expansion ägde rum, under 1970-talet, då produktionsvolymen under ett 
par år överskred 1 milj m '. 

Trols en låg byggnadsverksamhet har konsumlio-
nen av spånskivor bibehållils jvå en h()g nivå. 
Orsakerna härtill är flera, men kan i allt väsentligt 
hänföras t i l l spånskivornas stora användbarhet 
inom ett flertal andra områden. Utvecklingen har 
gynnats av konsumenternas möjhgheter att ur ett 
stort antal skivkvaliteter, foiinat och tjocklekar 
alltid kunna finna en lämplig produkt för det 
aktuella användningsområdet . Bearbetningsmöj
ligheterna med enkla hand verktyg har naturligt
vis också bidragit i pr)sitiv riktning. 

Den tekniska utvecklingen har lett t i l l atl de 
spånskivor som nu tillverkas i de fiesta avseen
den är överlägsna de tidigare i)rodukterna. Ut
över allmänna förbättr ingar vad gäller hållfasl 
hetsegenskaper, fuktresistens m m har uUcek 
lingen lett t i l l att det nu finns speciella produkter 
för (>tt stort antal användning.sområden, såväl 
inom byggnad.s.sektorn som för möbel- och snick 
eri industrin. 

Utvecklingsarbetet fortgår och efterhand pre
senteras produkter för nya användningsområden 
såväl som förbättringar av produkter som redan 
varit etablerade på marknaden under lång tid. 

Konsumtionsutvecklingen i Sverige framgår 
av diagrammet 

t a l m 

Även i övriga länder i Västeuropa har användningen av 
spånskivor ökat. Den sammanlagda årliga konsumtio
nen i de aktuella länderna uppgår till mer än 23 miljo
ner m^. 



Tillverkning 
Spånskivor tillverkas av träspån som to7-kas och efter tillsats av Mtide-

medel pressas samman under högt tryck och hög temperatur till en stark skiva. 

Vedråvaran utgörs av spån i form av sågspån och 
kutterspån från sågverk, hyvlerier och annan trä-
bearbetande industri. Spån kan också skäras ur 
rundved i speciella spånskärningsmaskiner, var
vid spånens form och storlek kan bestämmas med 
hänsyn t i l l vilken skivtyp man önskar tillverka. 
Blandning av olika spåntyper kan också förekom
ma. Spånet torkas, mals, sållas och siktas varct i vv 
det belimmas. Limmängden utg()r knappt tio pro
cent av den färdiga skivans vikt. Limmet är vanli
gen ett urealiai ts. soni for fuklbeständiga spån
skivor förstärks med melamin. 

F2fter beHmningen strös spånen ut på ett biet t 
band och bildar då ett s k spånark. Spånarket är 
•^ipp'̂ yggt äv ett, tre eller fem skikt spån. De fler-
skiktade spånskivorna har i allmänhet grövre 
spån i skivornas mitt och llnare spån i ytskikten. 
Detta ger skivorna avsedd styvhet och styrka och 
samtidigt en tät yta. 

Spånarket förs av bandet t i l l en press vari arket 

PRODUKTIONSPROCESS 

pressas samman under högt tryck och hög tempe
ratur. Därvid härdar limmet och binder samman 
spånen t i l l en skiva. Efter avsvalning putsas ski
van t i l l rätt tjocklek med snäva toleranser, finput-
sas och avsynas. Före leverans formatskärs ski
van, antingen t i l l standardformat eller t i l l special
format för särskild användning. 

Tillverkningen är i likhet med annan svensk 
processindustri starkt automatiserad, vilket gör 
att kvalitetsstyrningen sker kontinuerligt och 
omfattar alla produktionsled från råvarusam-
mansättning t i l l formatskärning. Den interna 
drift kontrollen omfattar produkternas viktigaste 
tekniska egenskaper liksom ytskikt och ev kant-
bearbetningskvalitet. 

Extern övervakning sker genom Statens Frov-
ning.sanstalt, som regelbundet kontrollerar kvali
teten på produkterna med tonvikt på de typgod
kända skivtyper som används t i l l golv eller som 
konstruktionsspånskivor. 

Milssaved SpåiiiTia.skin 

Flis /spån 

Dosering 

fl lim 

Limblandare 

• Vindsikt Dosering Limblandare 

Avsyning Putsniaskin Mognadslager Uppdelningssågar Kyll\iul Kontrollvåg Press Formstation 

• • • • • • • •M«Ki UMMMMÄMMAMIAJ 

Truck I Färdiglager | Uttransport 

Efterbearbetning 

Bygg- och möbelindustri 

Inredn.- och möbelindustri 

Til t rrrkn inf/sschema för spå uski ror 
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Sortiment 
Spånskiveindustrin kmi tillhandahålla en rad 

olika specialprodukter för olika användningsområden. 

Den svenska spånskiveindustrin t i l lhandahåller 
ett 30-tal olika produkter för byggnads-, möbel-
och snickeriändamål. Inklusive alla tjockleks- och 
dimensionsvarianter finns ca 150 olika produkter. 

Exempel härpå är särskilda, av Boverket typ
godkända, golvspånskivor för montering mot reglar 
eller bjälkar, skivor med speciell fogutformning för 
flytande golv, tunna golvspånskivor för avjämning 
av befintliga golv, underlagstak etc. 

Till väggar och innertak ges valfrihet mellan en 
rad olika produkter, bland vilka vissa innertaks
typer tillhandahålls med grundmålad eller färdig-
målad yta. Olika skivtyper av fukttålig kvalitet har 
framtagits för användning i miljöer med perma
nent hög relativ luftfuktighet, liksom produkter för 
fasadbeklädnader, underlagstak, undertäckningar 
etc. 

Spånskivor indelas vad gäller fukttålighet i två 
huvudgrupper. Skivor för användning i normalt in-
omhusklimat (klimatklass O eller 1) kallas "V 20" 
efter benämningen i den tyska standard (DIN 
68761) man refererar t i l l . 

Spånskivor av fukttålig kvalitet benämns 
"V 313" efter den franska testmetod som används 
för att verifiera fuktresistensen. 

V 313-test innebär: 
— 3 dygns förvaring i vatten med - f 20" 
— 1 dygn i f rysskåp i —12" 
— 3 dygn i värmeskåp med +70" 

Testcykeln upprepas tre gånger i följd. Därefter 
provas skivornas hållfasthet var\'id kravnivåer 
skall klaras. V 313-skivor av konstruktionskvalitet 
får användas för bärande ändamål även i fuktiga 
klimat (klimatklass 2, se sid 7). De kan också an
vändas som beklädnadsskivor på fasader etc men 
bör då förses med lämplig ytbehandling. 

Gällande svensk standard för spånskivor är 
SS 23 48 01. Standarden är emellertid gammal och 
de angivna klassindelningarna och hållfasthets
värdena inte aktuella. I tabell 5.4 på sidan 9 an
givna hållfasthetsvärden är mera relevanta för de 
spånskivor som den svenska spånskiveindustrin 
numera tillhandahåller. För golv- och konstruk-
tionsspånskivor är kravnivåer för hållfasthets
egenskaper m m fastlagda genom Nordiska Kom
mittén för Byggbestämmelser (NKB). För tillverk
ning av möbler och snickerier, där kraven på skiv
materialet på väsentliga punkter skiljer sig från 
de som gäller för produkter avsedda för bygg
nadsändamål , finns ett antal olika skivtyper att 
tillgå. Flertalet av dessa har antingen ett extra tätt 
ytskikt av spån, eller har de förset ts med ett annat 
ändamålsenligt ytskikt som gör att man med en 
enkel ytbehandling uppnår avsett målningsresul
tat. Alternativt kan skivor med färdigfolierade el
ler laminerade ytor väljas. Vidareförädlingar i 
form av formatsågning, kantbearbetning eller yt-
beläggning sker regelmässigt. 



14 6 VAG G 
Produkt-
vä£ilednin^ 

Produktöversikterna nedan redovisar några av de 
lämpligaste skivtyperna för olika användnings
områden liksom aktuella skivformat och tjockle
kar. 

Noteras bör att det utöver de skivtyper som re
dox isas i produktöversikterna också tillhanda
hålls skivtyper för speciella applikationer Som 
exempel kan nämnas skivtyper med större styrka 

och styvhet som konstruktionsspånskivor (K-
spånskivor) . 

Likaså t i l lhandahålls skivor med förhöjt brand
motstånd, skivor med stora ytspån för dekorativa 
ändamål, lackerade golvplank m m. Komplett be
skrivning över de senast nämnda skivtj^perna er
hålls av res|) tillverkande företag. 

Spånskivor for torra miuoer 

Nedan angivna spånskivor lagerförs i regel hos bygg- och trävaruhandlare. Andra typer av spånskivor 
eller specialformat kan beställas. För komplett information, se även resp tillverkares broschyrer. 

Användnings
område 

Konstruktion C-avstånd 
underlag mm 

Skivtjock-
lek mm 

KhnjatWass| Typ av «pänskiva Format 
(täckande i mm 

Golv 
Undergolv 

Golv på lyälkar 
/reglar av trä 

^(iOO 22 0 och 1 'Pypgodkänd golvspånskiva, 
spontad runt oni 600 X 1800 

()0()X24(I(I 
1200X2400 

Golv 
Undergolv 

Golv på lyälkar 
/reglar av trä 

<400 19 0 och 1 IVpgodkänd golvspånskiva, 
spontad runt om 

600 X 1800 
()0()X24(I(I 

1200X2400 

Golv 
Undergolv 

Flytande goJv 
på bärande 
underlag 

Styren-
eellplast 10, 18, 19 0 och 1 Golvspånskiva, sp(»ntade alt 

> r̂a(ia kanter runt om 
570X1780 
(»00 X 2400 

1200X2400 

Golv 
Undergolv 

Flytande goJv 
på bärande 
underlag 

Sand, kork-
sniulepapp 
el. grålum|)-

papp 
10. 12 el 16 0 och 1 Golvspånskiva, .sponlade, falsade alt 

grada kanter runt om 

570X1780 
(»00 X 2400 

1200X2400 

Golv 
Undergolv 

Avjämnings-
golv, ROT-golv 

l.ällbelong, 
plank, 

brädor etc 
6, 10 el. 12 0 och 1 (lolvspånskiva, ren<»vering 

spontad runt om 
600X1200 
(»OOXISOO 
600X2400 

Invändig 
väggbe
klädnad 

Stående reglar <(i()0 
12 0 och 1 \';\U,i4,s|)aiiski\a, ral>;ul(' laii.ykaiilri 1200X2390 

Invändig 
väggbe
klädnad 

Stående reglar <(i()0 
12 0 och 1 Väggspånskiva, .spontad runt om 

"Liggande vägg" 
(iOOX2400 Invändig 

väggbe
klädnad Lifigande 

reglar < (iOO 12 0 och 1 Väggspånskiva, spontade långkanter (»00X2400 
1200X2400 

Innertak 

Mot glespanel 
av trä 12 0 och 1 Takspånskiva, spoiUad eller 

fiilsad runt om 
(»00X2400 

Innertak 
Mot tak.stols-
iniclerramar 
eller bjälkar 
av trä 

< (»00 12, 16 0 och 1 Takspånskiva, spontad eller 
fiilsad rinU om 

(»00X2400 
Innertak 

Mot tak.stols-
iniclerramar 
eller bjälkar 
av trä ^ 1200 18, 19 0 oeh 1 Takspånskiva' ' 300X2400 

(»00X2400 

Innertak 

Mot befintligt 
tak, gles 
panel e d 

- 12 0 och 1 
Folierad spånskiva, 
spontad runt om (»OOX 1200 

' Typginlknnd oc Boverket enligt Arbetarskyddsslyrelsviis meddelande 1976:15 Kom genomtrampiiingsskydd. 
- Kan levereras grundmälad från fabrik. 



Angivna format och {jocklekar är de som vanligen finns i byggvaruhandeln. Andra format och tjocklekar kan 
beställas. 
Användnings- 1 Konstruktion 
område 

C-avstand 
underlag mm 

Skivtjock-
lek mm 

Klimatklass 1 Typ av spånskiva 
enl NR 1 

Format 
rtäckande) mm 

Golv Golv pa bjälkar 
/reglar av trä 

< 600 22 0, 1 och 2 Fukttålig spånskiva V313. 
spontad runt om 

600x1800 
600x2400 

1200x2400 

Blindbotten 
Träbjälklag 
över vent. 
k?-yprum 

< 600 12 2 Fukttålig spånskiva V313. 
spontade kortkanter 

550x2500 

Väggar 

Innerväggar 
mot stående 

eller liggande 
reglar 

< 600 12, 16, 19 0, 1 och 2 Fukttålig spånskiva V313 1200x2500 

Väggar 

Innerväggar 
mot stående 

eller liggande 
reglar 

^600 12 0, 1 och 2 Fukttålig spånskiva V313 
med melaminlaminat, spårade kanter 
för lös fjäder 

595x1395 

Fasad-> 
beklädnad 

Stående eller 
liggande 
reglar av trä 

<600 16 3 Fukttålig spånskiva V313, 
spontade långkanter alt grada kanter 

1200x2400 
1200x2650 

Innertak Innertak mot 
träbjälkar 

< 600 16 0, 1 och 2 Fukttalig spånskiva V313, 
med eller utan melaminlaminat 

500x2400 
600x2400 

Underlags
tak 

Takstolar 
av trä 

< 1200 13, 16̂  2 Fukttålig spånskiva V313, 
spontad runt om'' 

500x2400 
600x2400 

Inredningar 
Inredningar 
t ex skåp, 
hyllor 

- 10, 12, 16 
19, 22 

0. 1 och 2 Fukttålig spånskiva V313 
med eller utan melaminlaminat 

1200x2500 
1850x2500 

Boxmellan
väggar o dyl 

22 0. 1 och 2 Fukttålig spånskiva V313 
med melaminlaminat 

1850x2500 
1200x2500 

' Ylhvhnndling enligt 8.2.7 skall ulforaa. 
' Tjocklek beroende pa tilherkarens standard. 
•' Typgodkänd av Boierkel enligt Arbetarskyddsslyrelsens meddelande 1976:15 som genom I ranipn i ngsskydd. 

Spånskivor till möbler, snickerier och inredningar 

Nedanstående skivprodukter utgör normalt ^ lagervara hos trä- och byggvaruhandlare, men kan levereras mot 
beställning. 

Ytbeskaffenhet Beteckning Tjocklek Format 
(mmi 

Finputsad yta Snickerispånskiva 6, 8, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 
25, 28, 30, 32, 38, 39 

1200x2500 
1220x2500 
1830x2500 
1850x2500 
1220x5000 
2500x5000 

Yttätad Finskiktsskiva 10, 12, 16, 19, 22 1200x2500 
1260x2650 

Spånskiva med lackgrundfilm 12, 16, 19 1850x2500 
1610x3160 
1830x2500 
1960x2500 

Ytbelagd 
Spånskiva med melaminlaminat 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22 1830x2500 

1850x2500 
1960x2500 

Spånskiva med pappersfolie 12, 15, 16, 18, 19 1850x2500 
1610x3160 

Hyllplan 18 295x2480 
400x2480 
500x2480 
600x2480 

h'ln.'ikikls.ikii nn har ett tätare yt.ikikt än .mickerispånskivan. vilket medger enklare matningsbehandling. Spånskivor med lackgrundrdm behöver endast en fardigbehandling. 



Formaldehyd är ett vanligt ämne som finns i natu
ren och bildas vid olika kemiska och biokemiska 
reaktioner, exempelvis vid vår egen ämnesomsätt
ning. 

Formaldehyd är också en viktig baskemikalie 
vid tillverkning av harts, limmer, lacker, diskme
del, schampon, textilier, våtstarkt papper m m. 

Formaldehyd har låg kokpunkt (-21°C), vilket 
innebär att den i rumstemperatur i allmänhet före
kommer i gasform. 

Formaldehyd frågan löst for spånskivor 
Spånskivor består t i l l 82*7̂  av träspån, 10% binde
medel och 8% vatten. Limmet i skivorna kan avge 
mycket små mängder formaldehyd t i l l rumsluften. 

Forskning och utveckling har lett fram t i l l att 
svenska spånskivor nu avger så lite formaldehyd 
ti l l inomhusluften att deras bidrag t i l l eventuell 
formaldehydförekomst är försumbart. 

Sedan 1987 tillverkas enbart denna bättre 
spånskivekvalitet i Sverige. Produkterna kallas 
"El-spånskivor". 

Att mäta formaldehyd 
Formaldehyd kan i Sverige mätas enligt två stan
dardiserade metoder. Med den ena - Perforatorme-
toden, EN 120, SS 234803 - mäter man materialets 
innehåll av f r i , dvs kemiskt obunden formaldehyd. 

Med den andra - Kammarmetoden SS 270236 -
mäter man materialets avgivning, emission, t i l l 
omgivande luft. 

"Pcrforötorväde 

Mätresultaten redovisas vid perforatormätning 
i "mg/100 g torr skiva". Vid mätning enligt kam
marmetoden anges resultatet i "mg formalde-
hydJm^ luft". 

Diagrammet visar reduktionen av formaldehyd-
innehållet i skivorna under en tjugoårsperiod. Vik
tigare ur miljösynpunkt är hur mycket formalde
hyd som avges (emitteras) t i l l den omgivande 
rumsluften. För spånskivor finns ett samband mel
lan formaldehydinnehåll och formaldehydavgiv-
ning. 

Nya regler for träbaserade skivor från 
januari 1991 
Den 1 januari 1991 trädde Kemikalieinspektionens 
nya regler för högsta tillåtna formaldehyd-
avgivning från träbaserade skivor i kraft. Reglerna 
innebär att formaldehydavgivningen vid provning 
enligt svensk standard inte får överstiga 0,13 
mg/m^ (SS 270236.) 

Det kontrollsystem som föreskrivs i regelverket, 
med intern, fortlöpande kontroll vid spånskivefa-
brikerna och extern, övervakande kontroll genom 
Statens Provningsanstalt, är unikt för byggnads-
och inredningsmaterial. Avsikten med detta är att 
garantera konsumenten en fortlöpande, fullgod 
kvalitet på produkterna, även ur emissionssyn
punkt. 

970-73 

1976-77 

50-

40 

Reducering av mängden spaltbar 
formaldehyd i spånskivor 1970-1990 

^'Boverkets mrm \ Svenne 1986 

Boverkets norm i Sverige 1̂ 391 
T/skat E1 normen 

W och Dånskdi ?ISb normen 

1980-85 

/ Svar I ^e. 

förändringar av halten spaltbar \oYp\7)\åth\Å6 \ spanhgLfis 
Ufkfer Iren 1970 -1̂ 590 rnäff som per/örzttört^årde. i span-
ski vorn a 

Ca.sco Nobel AB 1991 



l^enskaper 
mptyttve 

påverkan 
Beroende på var spånskivorna används kommer de att utsättas för olika fom^er av 

yttre påverkan — mekanisk belastning i form av slag, stötar och vibrationer, olika ty
per av klimatiska variationer, mikroorganismer, brandpåverkan, infästningsdon för 

diverse iyistallationer och inredningar etc. 

Fuktpaverkan, klimatklasser 

Beträffande lagring och hantering, se särskilt av
snitt. 

Byggnadsdelar indelas klimatmässigt enligt 
Nybyggnadsregler, NR 1, i fyra olika klasser - O, 1, 
2 och 3, beroende på vilket klimat den aktuella 
byggnadsdelen kan anses bli utsatt för. 

Klimatklasser. Exempel pa tillämpning. 

Vind^ Klimatklass Z 

Klimatklass O karakteriseras av en miljö 
vars relativa fuktighet endast under 
kortare perioder överstiger 65% och i 
genomsnitt inte överstiger 40%. 

Klimatklass 1 karakteriseras av en miljö 
vars relativa fuktighet endast under kor
tare perioder överstiger 65% och aldrig 
når 80%. 

Klimatklass 2 karakteriseras av en miljö 
vars relativa fuktighet endast under kor
tare perioder överstiger 80%. 

Klimatklass 3 karakteriseras av en miljö 
som ger större fuktinnehåll i virket än 
det som motsvarar klimatklass 2. 

. T 
beklädnader 

va.ra.kt i at 

injwtttiHrtttnwjitijmwMMnmnvi 

Ur\derlag&t9.k ••Klimatk.lassZ 
Takstolar-- KlimatKlass l 

Fasadbaklädnad 
Wimatklass 3 
Vindskydd: 
Klim&iklai&s 2 

Yttervägs&reglar: 
M klimaikla&s ^ 

Spånskivor av normalkvalitet, s k "V20"-skivor är 
avsedda för användning i klimatklass O och 1. I 
fuktigare miljö skall skivor av fukttåligare kvali
tet, s k "V313"-skivor, komma t i l l användning. 

Fukttåliga spånskivor av konstruktionskvalitet 
kan, där skivornas bärande förmåga utnyttjas, an
vändas i klimatklass O, 1 och 2. Som beklädnads
skivor kan V313-skivorna användas även i klimat
klass 3, men skall då - i likhet med andra träbase-
rade material - förses med lämplig yt- och kantbe
handling. 



5,1,1 Fuktbetingade rörelser 
Vid leverans från spånskivefabriken är skivorna 
anpassade t i l l ett klimat motsvarande 20°C och 
60'7r relativ luftfuktighet. Detta motsvaras av en 
jämviktsfuktkvot i skivorna av ca 9* .̂ 

Beroende på hur spånskivorna lagrats och han
terats efter leveransen från sjiånskivefabriken 
kan fuktkvoten ha förändrats . 

F()r att fcirebygga problem i form av längdänd
ring efter inbyggnaden bör spånskivorna förvaras 
— konditioneras — i det klimat de skall brukas tui-
der cirka en vecka innan de sät ts upp. 

Härvid skall tillses att luften får f r i t t tillträde 
till alla skivytorna, antingen genom ströläggning 
eller genom att skivorna ställs på kant i solfjäder 
form enligt figuren nedan. 

Spånskivor som utsätts för fukt eller uttorkning 
längdförändras, dvs sväller och krymper som van
ligt trä fast i mindre omfattning. 

1 "Produktregler iVir spånskivor", som fastlagts 
av Nordiska Kommittén for Byggbestämmelser, 
maximeras längdändringen i skivans plan hos 
golv- och k()nstruktion.ss|)änskivor t i l l O,.'};")'', då 
jämviktfuktkvot uppnåt ts vid resp90% relativ 
lufiruktighet. 

Detta innebal att en kortvarig ex|)()nering i kl i
mat med högre relativ luftfuktighet inte med nckl-
vändighet innebär att skivornas längdändring en
ligt tabellen utvecklas full t ut. 

På diagrammet nedan visas hur i Sverige tillverkade 
spånskivor längdförändras då jämviktsfuktkvot uppnåtts 
i skivan vid skilda klimatiska förhållanden. Alla former 
av ytbehandlingar eller ytheläggningar förlänger tiden för 
lä ngdförän d ri nga r. 

Enligt HusAMA skall i golv och väggar av spån
skivor röreisefogar utföras på var tionde meter. 

Beroende på förutsät tningarna vid skivmonte-
ringen och under bruksskedet kan större längd
mått mellan rörelsefogarna tolereras. Förutsätt
ningarna för ett sådant alternativt utförande bör 
diskuteras med skivleverantören innan utföran
de bestäms. 

Golv som skall beläggas med formstabila mat
tor skall före mattläggningen ges tillfälle att torka 
t i l l cirka 8% fuktkvot. Det är annars risk för att 
torkningsrörelser i underlaget medför blåsbikl-
ning i mattläggningen. 

Spånskivors tjocklekssvällning vid förhöjd re
lativ luftfuktighet är obetydlig. 

I samband med t ex fuktskador som förorsakats 
av vattenläckage kan tjocklekssvällning av bety
delse uppstå. Detta behöver inte nödvändigtvis 
innebära att skivornas tekniska egenskaper för
ändrats i avgörande grad. Skivleverantören bör 
emellertid kontaktas för avgörande från fall t i l l 
fall , om skivorna kan behållas efter avslipning av 
ski vy tan eller ej. 

Tabell över jämviktsfuktkvoten i spånskivor vid olika rela
tiv luftfuktighet (RF) och vid en temperatur på 20°C 

% relativ Jam vi ktsfuktkvot 
luftfuktighet i spånskiva % 

20 4 
30 6 
40 7 
50 8 

o 
DU 
70 

y 
11 

80 12 
90 15 

Påverkan av mikro
organismer 

spånskivor utan ytbehandling eller ytbeläggning 
kan. i likhet med alla andra organiska material, 
angripas av mikroorganismer. Angrepp<^'" ^^^<'i' ' 
form av svamp- eller mcigelpåväxl. 

Detta medför att ytbehandling alltid skall utföras 
på skivor som långvarigt kommer att utsättas for 
hög luftfuktighet. Även fukttåliga skivkvaliteter 
skall ytbehandlas. 

Aktuellt f u k t o m r å d i för 
^skivor i klimatkliis ) ^ 

1.5 

1.0 Svalin 

0,5 

0 

0.5 

1.0 nr 

•1.5 

3o 4o ^0 60 70 8o 9o 
l u f t f u k t i g h e t v id 20° c 

Diagram över svallning arh krympning IKIS sj>(hi.skii'or. 
Streckad linje avser friliggande, heldmgen linje jast numtemd 
skira. 

5.3 Mekanisk påverkan 

Spånskivor har generellt sett mycket god resi
stens mot alla former av mekaniska belastningar 
och är bl a därför ett lämpligt material t i l l skilda 
områden där sådana bela.stningar förekommer. 
Spånskivor tål hårda slag och stötar från såväl 
trubbiga som vassa föremål (möbelhörn m m). 
Där ex (rem t hög belastningspåverkan kan förvän
tas kan skivor av större tjocklek i enkla lager an
vändas. Monteringsförfarandet kompliceras där
för inte genom att skivor i dubbla eller flerdubbla 
lager behöver tillgripas. 

Spånskivor är starka. Därför är det nto.jligt att i 
de flesta fall fästa inredningsdetaljer på vägg, di
rekt i skivan utan extra kortlingar. Se tabell på si
dan 9. 



Infästningar i vägg 
Rekommenderad max-last i 12 mm vägg.spånskiva. 
i |)|)hängning.sbrsla,<; Förlx)n'ning 

0 mm 
Max last 

Räfnad dyckert 35X17 — 150 (15) 
Huggen dyckert 25X19 - 200 (20) 
Kamspik 35X17 - 300 (30) 
Trä.skruv r nr 7 2,5 400 (40) 
Plai skruv r x s 2,5 400 (40) 
PlåLskruv 1''X12 3,5 600 (()0) 
X-krok 1 still - 50 (5) 
X-krok 2 sUft 100 (10) 
Rawlnut 31(iL 10,1) 800 (80) 
Rawinut 14L 13,0 1000(100) 
Molly 4SL 7,0 600 (()0) 
Molly 6S 10,0 800 (80) 

(SOks>] 

Tillåten hrhislriiiiij /xi knnsal. Iii/nslniiifi med niininiic.vpau-
drr tijj) lid II III III. 

^ If. Egenskaper - översikt 

Tj'pgtMlkanda (,olv Vägg- och 
takspån-
skivor 

Suickeri-
spån-
skivor Mått-

enliet 

Konstruk-
tionsspått-

skivor 
(Jolv-

spiniskivor 

spånskivor 
flytande 

golv 

Vägg- och 
takspån-
skivor 

v 31.3 
Suickeri-

spån-
skivor 

KLIMATKLASS 
0. 1 cH,h 2 0, 1 och 2 0 ot h 1 OcKl i 1 0. 1 och 2 (1 och 1 

Allmänt Tjocklek 

Sk i v typ 
\()ly invikt 
Knklkvot vid lev. 

mm 

kg/m' 

8-25 

V313 
700-720 

8 ±2 

1!», 22 

\ lio, V:n:{ 
670-700 

7 ±2 

10, 12, 
16, 18, 19 1 

V2() 
(;-,()-700 

7 ±2 

12, 16 
18, 19 
V20 

630-700 
7 ±2 

10-22 

V313 
7(M) 

8 ±2 

()-39 

V20 
«)20-700 

7 ±2 

Fysikaliska 
egenskaper 

Luftgenoinsläpp-
lighel.stal 
Värmeledningstal 

m Vm Pali 
W/m C 

0,001 
0,14 

0.001 
0,14 

O.OÔ -"") 
0,14 

0,0025 
0,14 

0.0002 
0,14 

Egenskaper 
i samband 
med fukt 

l.ängdändring''/ 
'IJocklek.s-
ändring' 
Anggenom-
gång.stal 
Anggenomjiång.s-
motstånd 

inm/m 

% 

g/m'li mm Hg 

s/m 

<3,5 

<8" 

0,17-0,05 

2,7-6X10' 

<3,5 

<16^ 

0,05 

10X10' 

<3,5 

<6' 

0,04 

5-10X10' 

<3,5 

<12'^ 

0,15-0,04 

1,5-10' 

<3,5 

<8 

0,15-0,05 

2,7-6X10' 

Hållfasthets
egenskaper 

Kar.grundvärden (MPa.i for turåkning av liärformäga 
och styvhet hos K- och golvspånskivor.''-' 

Kravvarden 
MPa" 

Päkänningar 
MPa 

Böjhållfasthet 
Draghållfasthet// 
Draghållfasthet i 
Tryck// 
Panelskjuvning 

Bärförmågeberäkning 
E-modul böj 
E-modul drag/tryck 

Deformationsberäkning 
E-modul böj 
E-modul drag/tryck 

Skivtjockk-k m m 
<14 14-18 >18 

20 18 16 
10 9 8 

0,6 0,5 0,4 
12 12 10 
7 6 5 

14. 18 
8 

0,3-0,35 
12 
10 

2000 
1800 

4000 
2600 

1800 
1500 

3500 
2400 

1800 
1500 

3000 
2200 

2500 

13. 15 16, 18 12-16 
6 9 8 

0,25 0,6 0.25-0,40 
9 13 12 
8 10 10 

2500 d 

" :tll 9tr • HF I maxi 
'' Knli/il NKB:s pnxhikln-gler 
' Enh^t NRl 

.Jamfor re.sp lillierkares uppgifter 
' Nedsänkt i t allen 2(rC, 21 lim. 
' NetLsänkl i vallen 20 C. 2 lim. 
" HrriM'uile på tjofklek 



Småhus med fasad och underlagstak av fukt-
tålig spånskiva. 



Iloniufp'ii s/>diislxii<i for iHÖhfltill 
verknimj och inredningsdetaljer. 

Köksinredning av melaminlaminerad .sjxniskiva. 

I I I 
U l l 
U l l 
• 1 j 1 3 33 



Brand
påverkan 

Regler och föreskrifter rörande brand uppfattas ofta som komplicerade och svår-
Unsiiii'lifpi. I del följande har vi med Svenska Brandförsvarsföreningens hjälp sam-

iiKin.^löllt en rad hijggndd.sdelar där träbaserade skivmaterial ofta skulle föredragas 
av prokliska skäl, men där man av slentrian eller osäkerhet väljer andra typer-av skiv-

material istället. 

f* 1 Spånskivors användning i 
olika byggnader 

Det är vanligtvis reglerna om hrandbelastning i 
administrations , vård oeh skolbyggnader som 
gör att t räbaserade skivmaterial inte kan utnytt
jas i ännu högre grad än .som angivits nedan. 

Vi har valt att inte behandla den problematiken 
här. Inte heller den som ror brandeellsbegräns-
ningar i olika byggnadstyper. 

1 (let IVHjandc förutsätter vi all skivor med en 
volymvikt av min.st 450 kg/m' kommer t i l l an
vändning. Vi har inriktat oss på vägg- oeh takski
vor, eftersom det vanligen är om skivor t i l l dessa 
anväiulningsområden .som den stTnsta osäkerhe
ten råder. 

Regler rörande byggnadsdelarnas brandklass 
skall IViljas. Kniigl gällande brandbestämmciscr 
kan spånskivor användas enligt följande: 

6.1,1 Styckehus 

1-, 1,5-eller2-planshusmed > 8m till 
grannhus 
Förråd < 50 i i i 
Garage < 50 m^ nettoarea eller rad
garage < 5 bilplatser och om fönster i 
bostadsutrymme ej placeras närmare 
garageport än 2 m. 
Garage > 50 m- net t oa rea och > 5 
bilplatser 

.S/xhi.skiror i 
1(1 k nifiij 

Ja 

ja 

ne 

ja 
ja 

j a 

ja 

6.1.2 Ke(ijehus 
1-planshus < 800 m- byggnadsarea 
1-planshus > 800 m' byggnadsarea 
med brandväggar klass A 00 som in 
delar byggnaden i ytor om max 
800 m- ' 
1,5- eller 2-planshus < (iOt) m 
byggnadsarea 
Förråd < 50 i i r 
Garage < 50 m^ nettoarea eller rad
garage < 5 bilplatser och om fönster i 
bostadsutrymme ej placeras närmare 
garageport än 2 m. 
Garage > 50 m- nettoarea oeh > 5 
l)ilplals(M-

Spdnskiror i 
tak räfifi 

ja ja 

ja ja 

ja 
ja 

ja 
ja 

ja ja 

nej ja 

6.1.3 Radhus 
1-planshus < 800 nr' sanunanhäng-
ande byggnadsarea 
1-planshus > 8()t) m- med brand
väggar klass A 00 som indelar hu.set 
i ytor av max 800 m-
1,5 eller 2-planshus < ()()() m ' bygg
nadsarea 
()\aiistjuMide gäller även om bjälkla
get har lägenhetsski l jande funktion. 
Förråd < 50 m-
Garage < 50 m^ nettoarea eller rad
garage < 5 bilplatser och om fönster i 
bostadsutrymme ej placeras närmare 
garageport än 2 m. 
Garage > 50 m'̂  nettoarea och > 5 
bilplatser. 
Slutna radgarage sektioneras i 
max 400 m^ stora sektioner med 
vägg i klass B30. 

Sjx'in.skirar i 
fak räfifi 

j a ja 

ja ja 

ja ja 

ja ja 

ja ja 

nej ja 

ja ja 

12 



6,1.^ Flerbostadshus 

Bostadsdel och förråd i hus med 
högst 2 våningar, planarea < 200 m"̂  
Trapphus 
Bostadsdel och förråd i hus med 
högst 2 våningar, planarea > 200 m~ 
Trapphus 
Bostadsdel och förråd i hus med 5 
våningar eller flera* 

Trapphus 

S/tihisk it'or i 
Itih rami 

ja 
nej nej 

nej ja 
nej nej 

nej ja 
.1111 y l 

1 
skikt 

lass I I ) 

nej nej 

1 er Vårdanläggningar; Fritids-
0.1,0 och daghem 

Byggnad i 1-plan 
I l iymningsvägar 
Korridorer och övriga rum 
Byggnad i 2-plan < 50 platser 
Utrymningsvägar/utom korridorer/ 
Korridorer och övriga lokaler 
Byggnad i 2-plan > 50 platser* 
Utrymningsvägar/utom korridorer/ 
Korridorer och övriga lokaler 

SjKiiiskii-or i 

Idh l i i i / g 

nej 
nej 

nej 
nej 

nej 
nej 

nej 
ja 

nej 
ja 

nej 
ja 

("111 y l -
sk ik i 

k las s I I ) 

fl 1 R Samlingslokaler med 
O.-I.O biutrymmen 
Byggnad i 1-plan, ej under mark 
Lokal för 150-300 personer 
Lokal för :3()0-()()0 personer eller 
scen > 120 m- och < 300 personer 
Lokal för > (iOO personer eller scen 
> V>() nV- och 300-600 personer 
Stadigvarande teater, oavsett anlal 
personer och lokal med scen > 
120 m- för tillfälligt bruk 

SiHiiiskictii- i 

lok ränn 

ja 

ja 

ja 

ja 

nej ja 

ne ja 

forrla 

/ 

()bsn-ii'iit ull hniiiithcldstiiini/tii kan öka sii attkraift 
/)ä hntntlci'llshi'fimii.sandr lätftjar ökar fhin Ii (id till 
Ii IJ(K 

6.1.7 Skolor 

Byggnad i 1-plan 
IJtrymniiigsväg inkl korridorer och 
obevakade utrymmen i anslutning 
ti l l korridorer 
Lärarrum, f<)rrådsrum i direkt för
bindelse M i c d korridorer eller trapp 
Övriga utrymmen 
Byggnad i 2-plan med < 150 elever 
Utrymningsvägar inkl korridorer 
och obevakade utrymmen i anslut
ning t i l l korridor 
Lärarrum, förrådsrinn i direkt för
bindelse med korridor eller trapp 
Övriga idrynunen 
Byggnad i 2-plan och > 150 elever 
och 3-plan eller flera* 
IJtrymningsvägar inkl korridorer 
Lärarrum, förrådsrum i direkt för
bindelse med korridor eller trapp 
Övriga idrymmen inkl klassrinn 

Spåtiskiriir i 
tak nifjfi 

nej nej 

11.-I 

ja 
nej 
Ja 

nej nej 

nej 
nej 

nej 
Ja 

nej nej 

nej 
nej 

nej 
Ja 

I mil yl 
sk ik l 

k lass I I ) 

6.1.8 Hotell och pensionat 

Byggnad i 1-plan 
Utrymningsvägar inkl 
korridorer, kök 
Övriga lokaler (jfr dock 6.1.6) 
Byggnad i 2-plan < 50 gäster 
Utrymningsvägar inkl 
korridorer, kök 
Övriga lokaU'r 
Byggnad i 2-plan ^ 50 gäster" 
Utrymningsvägar inkl 
korridorer, kök 
Övriga lokaler 

.Spånskiror i 
tak räfifi 

nej 
ja 

nej 
ja 

nej nej 
nej ja 

ne j 
ne j 

nej 
Ja 

(Dill yl 
s k i k l 

k las s I I ) 

6.1.9 Industribyggnader 
Byggnad i l-plan 
< 1200 m-̂  

.Spåiiskirar i 
tak /•'>'/'/ 

v . l ^ C U U I I I 

> 1200 m'̂  utan brandfarlig 
verksamhet 
Byggnad i 2-plan 
< 50 personer^ 
> 50 personer utan brandfarlig 
verksamhet 

ja ja 

kontor, pcwona' 
förråd 

nej ja 

nej ja 

nej ja 
(1)111 VI 

sk ik l 
k lass II1 
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Spånskivor är typgodkända av Boverket i brand-
klassade konstruktioner. Exempel härpå redovisas 
i tabellerna nedan. Genom en lämplig ytbehand

lingstyp kan, även med standardspånskivor, yt
skiktsklasserna 1 och 2 uppnås där sådana krav 
ställs. 

6.2.1 Typgodkända väggkonstruktioner 

fcjibarl isärande wli 
»vjkiliandi 

12 inin s|)äii.skiva 
45x4.") reglar c 600 

t-.j a\skil 

H ir, 

2x 12 mm spån.ski\a 
2 st ir,x70 reglar c (iOO 1? :!() 

^ i» ^ i> t- t» 
10 mm spånskiva 
•50 mn\ spontad träpanel 
10 nnn spånskiva 

H 00 

10 mm s|)ånskiva 
45X45 reglar c (iOO 
10 mm .si)ånskiva 

H 1-5 

12 mm s|)anskiva 
45X70 reglar c 600 
12 mm spånskiva 

11 15 ir.i 

2X 12 mm spånskiva 
45X70 reglar e (iOO 
2X12 mm spånskiva 

B 30 

U 

3x 12 mm spånskiva 
45X45 reglar e (iOO 
3x 12 mm spanski \ a 

10 mm spånskiva 
45X70 reglar e (iOO 
70 mm slciudlsisol. 
10 mm spånskiva 

B 60 

B 30 

n. 10 nnn spånskiva 
45X95 reglar e 600 
95 nnn mineralullsisol. 
10 mm spånski\ a 

B 30 B .30-

10 

m 
2x10 alt 18 nnn spånskiva 
4 5 X 9 5 reglar c 600 
!):") mm mineralullsisol. 
2 X 10 all 18 mm spånskiva 

B 30 ' 

All III. .Mill 1)111 II iiiiijiriiii skiiljdcklt'knr kun rrsättns med Ijmka re .siiiiii.sk i rui: 
' 10 mm Npunskivu tillräcklig 
' 12 mm spånskiva tillrinklig. istilering af stenull 
' Kortlinn mellan reglar atminstime pa millen 

14 



Koiis lrukl i 

11 
l:{ mm s p å n s k i v a 
15X 120 reglar c ()()() 
120 mm mincralullsisol . 
l:i mm s p å n s k i v a 

andklass 
lärande w h Bärandi-. 

avskilj;uide cj avskil
jande 

B MO 

12 

2X 1:5 mm s p å n s k i v a 
15X120 reglar e 600 
120 mm stciuillsisol. 
2x 1:5 mm s p å n s k i v a 

B 00 

13 

f l J l l i A J M i » 

K) mm s p å n s k i v a 
l:")XOri s t å e n d e reglar 
e ()0() 
45X45 liggande reglar 
c 000 
05+45 mineralullsisol. 
10 mm s p å n s k i v a 

B :50 

14 

m m f m r n m s i m s m m m m m 

15 

(uiiirijuuui/ ilJilljlMlM 

Lägenhetsskiljande vägg 
(enkelsidig brand) 

16 

l iUlJlMftMMini 
I I W l l i r i M M l R l l J l f l f i 

17 

I f lOif l f i fUlMMlM 

Bärande vägg 
(dubbelsidig brand) 

18 

1^ — 

— r v T T -

19 

m:: [jiJlMilMM) W i m m m m 

10 mm s p å n s k i v a 
45X70 s l å e n d e reglar 
e (iOO 
45x70 liggande reglar 
c 000 
70+70 stenullsisol. 
10 mm spånskix a 

2X 12 mm s p å n s k i v a 
45X120 dnbbla reglar 
e (iOO. avstyvade m. 
korlliiigar 
120+120 mineralullsisol 
2X12 mm s p å n s k i v a 

B (>0 

B 00 

Vägghalvorna uppfyller var 
för sig B 60-kravet. 

48 mm spånskivor, 
förskjutna fogar 
120 mm stenull. 45 kg/m^ 
mekaniskt fasthållen 
45x120 mm träreglar 
c max 600 mm 
Kortlingar på halva höjden 

i;3 mm gipsskiva 
19 mm spånskiva eller omvänt 
120 mm stenull. 45 kg/m'' 
mekaniskt fasthållen 
45x120 mm träreglar 
c max 600 mm 
Kortlingar i tredjedelspunkten 
av höjden 

22 mm spånskiva 
i;5 mm gipsskiva eller omvänt 
90x120 mm träreglar 
c max 600 mm 
Kortlingar pa halva höjden 

13 mm gipsskiva 
19 mm spånskiva eller omvänt 
120 mm stenull. 45 kg/m^ 
mekaniskt fasthållen 
45x120 mm träreglar 
c max 600 mm 
Kortlingar i tredjedels
punkterna av höjden 

B 60 

8 60 

8 60 

8 60 
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Konstruktion 

Bärande vägg 
(dubbelsidig brand) 

20 48 mm spånskivor, 
förskjutna fogar 
120 mm stonull. 45 kg/m' 
mekaniskt fasthållen 
45x120 mm träreglar 
c max 600 mm 
Kortlingar på halva höjden 

irandklass 
Barande och Bärande 
avskiljande. ej avskil

jande 

B 60 

21 

: 

22 mm spånskivor 
13 mm gipsskivor eller omvänt 
45x120 mm träreglar 
c max 600 mm 
Kortlingar på halva höjden. 
Gipsskiveremsor på flatsidan 
av reglar och kortlingar 

13 60 

6.2.2 Typgodkända golvkonstruktioner 
Bjälklag 

Bjälklagst Konstruktion 
(redovisas u p p i f r å n och ned' 

45X170 träbjälkar c 1200 
1.1 mm s p ä n s k i v a W 1--) 

45X170 träbjälkar c 12(10 
11-') inin mincralull.sisol.' 
10 mm s p ä n s k i v a 

1 22 mm .spontade go lvspån.sk ivor 
45X170 träbjälkar c 600 
10 nun s p ä n s k i v a 15 1.-. 

45X170 träbjälkar c 1200 
2 x i : l mm s p å n s k i v o r 

45X170 träbjälkar c 120(1 
il5 nun miiH'ialullsisol.' 
2X12 mm s p ä n s k i v a 

Ii :{0 

W .{(I 

22 mm s|H)iUadc g<)lv.s|)änskiv()r 
45X170 träbjälkar c- 6(10 
2x1(1 alt 18 mm s p å n s k i v o r 

|{ :{(1 

22 min spontade go lv . spånskivor 
45X17(1 träbjälkar c 6(1(1 
il5 nun slcruili.si.sol.' 
Kl nun .spån.skiva 

H :iO 
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Bjä lk lags typ Konstruktion 
(redovisas u p p i f r å n och m 

mm IflfljlRIWlfMIlAj 11 i U M l 

22 iiun spoiitadc s|)anskiv()r 
•15X17(1 lr;il)jäll<ai- c (iOO 
!)5 min niiiicralullsisol.' 
12 mm spanskiva 

B :!() 

40X170 träbjälkar c 1200 
!>5 mm stciuillsisol.' 
••}xi:i all 2X20 mm spanskiva 

B 00 

10 

22 nim spontadc j^olvsijänskivor 
45X170 irähjälkar c (iOO 
J)5 nnn sicnullsisol . ' 
2X 12 mm spånskiNor 

B 00 

11 

22 mm spoiUadc g o l v s p ä n s k i v o r 
45X 170 träbjälkar c tiOO 
170 mincralullsisol. ' 
2x i :{ nnn spanskiva 

B 00 

Isiilcriiiiimi skdil linlhisjast nwd e.ir stålträd rlli^r (jIi's/kuu'I. 

BRANDMOTSTÅND 

rand motstånd ,m\n 

i 
40-

30-

26] 

10 

Gipsskiva 
700 - 780 k9/^i 

Spanskiva 
G65-725k9/m^ / / 

IräfAntl.grain 
440kg/^J 

Tibtrskiva. hård » 
860-950 kg/^' • 

fljju/ood.furu, gran 
480-550 kg/m» 

250-370 kg/ 

'Flyiuood, b)orkUF 
700-740 kg/rT^* 

•As^boaLTvl, 320 kg/, 
TlbtPsk.va. medelkård 

70ö-Ö00kg/^3 

tjocklek, mm 

10 15 20 25 30 35 

Genombränningstider vid brandpåverkan hos olika 
skivmaterial har provats vid Trätek. Som framgår av 
diagrammet ovan är genombränningstiden proportio
nell mot skivtjockleken. Detta innebär att en tjockare 
spånskiva i praktiken har längre genombränningstid 

än andra s k icke brännbara skivmaterial. Studierna 
baseras pä de kriterier som fastställts för definition 
av genombränning (temperatur resp integritetskrite
rium). 
Källa Träteknik Rapport Nr 79. 
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Badnimsinredning av 
melaminlaminerad 
spå 11 skira. 

<«Hp... — 

T i . 1 
H l ' 

1 
• i i i ' l i ^ 

å f l ' 1 K 

Kontorsmöbler tillverkade 
av spånskiva. 

Innertak av spåyiskiva. 
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Ljudisolering 
I Boverkets Nybyggnadsregler, liksom i allmänna anvisningar för byggeriet, lämnas före
skrifter resp rekommendationer for ljudisolering mellan olika utrymmen i bostäder, kon

tor, skolor m fl byggnader. På sidorna 20-22 redovisas konstruktioner med spånskivor 
som uppfyller de rekommenderade tröskelvärdena. Generellt sett ökas ljudisoleringen hos 

konstruktionen om skivtjockleken ökas eller om ytterligare ett lager skivor sätts utanpå 
den redovisade konstruktionen. 

7.1 7.1 Väggar 

Innerväggar utan ljudisolering 
Denna typ av vägg används i de fall speciell 
ljudisolering ej erfordras, t ex mellan sovrum 
inom en lägenhet. 

Väggen byggs upp av s tående regelverk med 
c-avstånd 600 mm. Lämpliga regeldimensioner ar 
45X45, 45X70 eller 45X95 mm. På vardera sidan 
monteras väggspånskivor, 10 eller 12 mm tjocka. 
Innervägg med ljudisolering 
Denna typ av vägg rekommenderas i bostäder mot 

Tiberduk 

En IjadLsdlerande innemäycj skall lä las mot fiolv, tak och 
mötande mgf/ar. 

badrum, kok, sovrum, wc och i övrigt där krav 
ställs på ljudisolering. Väggen är uppbyggd på i 
|)rincip samma sätt som en regelvägg utan isole
ring. För att ge plats för erforderlig isolering väljs 
reglar enligt anv isningar på sidorna 21-23. Mellan 
dessa inpassas isoleringsmaterialet, vanligen mi-
neraluUsskivof. Lämplig tjocklek på spåaskivor-
na är 12 eller 1(5 mm. 

Anslutningar mot golv, väggar och lak skall ut
föras .så att inte ljudisoleringen ä\ (Mil.\ ras. Fogar 
och springor tätas med fiberduk och fogmassa. 

Tilläggsisolering av mellanvägg 
Befintliga väggar i en lägenhet kan behöva t i l l -
läggsisoleras för att förbät t ra ljudisoleringsför
mågan mot t ex .sovrum, badrum eller kök. Kon
struktionen är densamma som vid invändig t i l l -
läggsisolering av yttervägg, dock utan ångspärr. 
Anslutningar tä tas med fiberduk och fogmassa. 

OBS! Befintliga utanpåliggande el- och vvs-in-
.stallationer får ej byggas in. 

IJudklasslficerade väggar 
Nedan redovisas några väggtyper med spånskivor 
som motsvarar fastställda minimikrav eller re
kommenderade nivåer beträffande luftljudsisole-
ring mellan rum eller lägenheter 

Anslutningar mot golv, väggar och tak skall ut
föras med stor om.sorg så att inte ljudisoleringen 
äventyras. Fogar och springor tä tas med fiberduk 
och fogmassa. 
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SpanskivöL 12 mm 
Minera.lull 95 mm 
"Reglar 45 ^95. C fcOOmm 

Togmassa 
fiberduk, 4 mm 

l,S5 dB 
Förslag t i l l vägg mot kök, bad, toalett i enfamiljs
hus. 

Tandskyddande beklädnad 
ii 11 kommer ev 

mmmsm RORJW 
1<eglar 4S'<70, CbOOmrr 
Mineralull 2 x 7ömm 
Splnskiva '12mm 

I„44 dB 

Vägg mellan 
1) Kontors- och affärslägenheter 
2) Skolrum kategori 3 utan dörr 
3) Skolrum — korridor kategori 4 utan dörr 
4) Vårdrum — korridor utan dörr 
Tändskyddande beklädnad tillkommer för vägg
yta där sådan krävs. 

Taod&kyddande beklädnad 
ersätter 1 la^ spin5l4..vaL 
på. k,orr\dors«ia. 

i i a i / J T O r M U M 
Mineralull -lOOmm 
"Regloj- 45» 95, C 600 mm 

" Spir̂ bWwa <1 + 1» '̂ 2 mrr. 

I„40 dB 
Gästrum — korridor i hotell 
Skolrum — korridor, kategori 3 
Skolrum — skolrum, kategori 4 vägg med dörr 

Skilda regelsystem 
ev gcmeni,a,m sgll 

— ^ = : r = 3 
1 1 
— 

" f t 
r\v\ ( 3 : : r - ' — 

\ X op î̂ skivaL 2x12 mm 
\ ^ Mineralull iKSOmrv 

^ Reglar 45 "70, C 600 mrr-

m
um

 

I348 dB 
Vägg mellan 
1) Bostadsrum i sammanbyggda småhus och icke 

uppvärmt förrådsrum utom lägenhdeii 

2) Bostadsrum och förråd utom lägenheten 
3) Vårdrum och utrymme där personer vistas sta

digvarande utan dörr 
4) Skolrum kategori 4 utan d()rr 

Ställda regtlsyfetem avita-nd 25 mm 

Spånskiva. 2 * U mm 
Mineralull 30mrr^ 
•Regla^r 45 '95, C &Oömm^ 

1„52 dB 
Vägg mellan 
1) Bostadslägenhet i flerbostadshus. 

Brandisoleringskrav medför dock att 
lägenhetsskiljande vägg i bostadshus 
måste utföras som väggtyp 15, 16 eller 
17 under 6.2.1 "Typgodkända väggkon
struktioner". 

2) Hotellrum 
3) Gillestuga, hobbyrum i olika småhus

lägenheter 
4) Pensionärslägenheter 

Skilda regelsysUm avstånd 25 mm 
skilda syllar 

a i i M i m i M i w l j i i i i mm ww ma 

Spånskiva 2«•12 mm 
Mineralull 95 mm 
•Reglâ r 4 5 « 9 5 , C eOOmm 

I«55 dB 
Vägg mellan 
1) Lägenheter i sammanbyggda småhus 

Vagg lika 55 03 mer̂  med 
3 lag 5panskiva och 2 »100 mm 
mmera'M/l 

n M 
lUUU 

I„60 dB 
Vägg lika 55 dB men med 3 lag spånskiva och 
2x95 mm mineralull. 
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Konstruktionsexempel 

Konstruktion 
Material 

Träbjälklag med spånskivor 

egenskaper a n v ä n d n i n g s 
o m r å d e n 

Golvsplnskiva, 2Zmrr\ 
solering 

B j ä l k e 

Spa-nsUivai, 12 eller iGmm 

Låg vikt 

1^35-40 dB* 
1,75-85 dB** 

Bostäder i 1 och 
2 vån 
Barndaghem 

Betongbjälklag med spånskivor 

Il 1 

- GolvÅpånskiva., 22 mm 

- Iso ler ing, 70 m m 
- "Rft^el, 45 X 9Smm 

/ f u k t s p ä r r 
/ 6 C-ton^ bjälklag 

j k i n m n i i m i m m M 
PV- * . ' " ' ^ . . • ö . • " o 

. . : ^ - ' ^ o . \ 0 „ , ^ ^. 

Kombinerbart med 
variabel värmeisolering, 
llndergolvskonstruk-
tionen luftas. 

I348 -55 dB* 
1,65-70 dB** 

Bostäder 
Kontor 
Skolor 

Spånskivor på sand 

GolvspåLnskivai, 10,'fi eller -iGnnnn 

Torr ivs i i iad sand eller fin^raderaJ 
laUklinker, Zo - 5 0 mr»^ 

T—T~ 

Extra god stegljudsisolerinj 
Stora format — få fogar — 
lite spill. 
Tillåter kort torktid 
hos stombjälklaget, 
dvs kortare byggtid. 

1,50-55 dB* 
1,60-65 dB** 

Bostäder 
Kontor 
Vårdlokaler 
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Konstruktion 
Mat<«rial 

Speciella 
egen.skaper 

Typiska 
a n v ä n d n i n g s 
o m r å d e n 

.Spdiiskiror po sli/rcHccllphisl 

Golvspånskivaje, 18,19 elkrll 
f u k t s p a r r eller mellanlägg 
S t y re n c e II pl asis kl va, m in 2ö k^/^^ 

Al t t rna t iv placering av -Puktsparr 

o o o o • • 
o o o o » o " 

å o o Q . c o 

0 0 C ' 

"Petongbjålklag 

Extra god värme
isolering .samtidigt med 
extra god .stegljuds 
isolering. 

1,50-55 ( l i r 
I,()0-65 dB** 

Bosläder 
Vårdlokaler 
Idrottshallar 

Spånskivor på korksmidepapp 

Golvspån&kiva, 10, \l eller 16 mm 
^uktsparr + kopksmulepapp 
'BiålklÄ3 av beton3 eller läitbeion^ 

Snabbt att lägga 
Låg byggh()jd 
God stegljud.si.solering 

Betongbjälklag 
1,50-55 dB* 
1,60-65 dB** 

Lättbetongbjälklag 
1,44-49 dB* 
1,60-65 dB** 

Spå nskivor på papp 

Golvspånsk iva . 10. IZelleriGoom 

f a p p 
'Brädgolv 

Snabbt att lägga 

Låg bygghojd 

Förbättrar stegljuds-
isoleringen 

Bostäder 
Barndaghem 
Vårdlokaer 
Lätt indu.stri 

A\ jämning av 
brädgolv 

*/a Förväntad luftljudaisolering 
Förväntad stegljudsisolering 23 



Ytbebandlifm 
Allmänt 

De vanligaste ytbehandlingstyperna för spånski-
xor använda för byggnad.sändamål resp möbler 
eller snickerier framgår nedan. Ytbehandlingen 
är beroende av den skivtyp man valt att använda. 
Det innebär, att när spånskivor används för .sär
skilda ändamål av exempcK is .siiickerikaraktär. 
ä r det viktigt att den föreskrivna målningsbe
handlingen anpassas t i l l den typ av spånskiva 
som föreskrivit,s. Om annan typ av spånskiva än 
den föreskrivna kommit t i l l användning skall yt
behandlingen anpassas t i l l den använda skivty-
pen. Ytbehandling, föreskriven för y t tä tade skiv-
typer kan således inte utan vidare överföras |)a 
skivor av standardtyp. 

(icnerellt rekommenderas att obehandlade ski
vor utan yttätning eller ytbeläggning grundmålas 
lore lärdigstrykningar eller tapetsering. Grund
målningen, som kan utföras med starkt förtunnad 
färg eller tapetkli.ster, ger jämnare insugning i 
sk i \ ytan av kommande färgstrykningar resp ta
petklister. 

Den medför också att spackel över skivfogar 
etc läster bättre mot ski\"ytan. 

(il andningen bör därför utföras före ev spack-
liiigsarbeten men efter ev limning av fogrem.sor 
enligt nedan. 

F'ärg av latextyp eller alkydfärg rekonunende-
ras. 

Färgtyper 
Målning av spånskivor utförs med samma färgty
per som normalt används för trä, dvs färger base
rade på linolja, alkyd, nitrocellulo.sa, akryl, poly
ester etc. 

Fogremsor 
F'ogremsor över skivfogar i t ex väggar kan med 
fördel vara av glasfibertyp. Rem.sor skall limmas 
med PVAc-lim motskivytan och ej sät tas i spackel. 

Spacfcel 
Hål- och fogspackling kan med fordel utforas med 
24 

.sandspackel av traditionell typ för vägg- och tak
ytor. 

Spackling av större ytor bör utföras på grund-
målad yta. 

Tapeter, väv 
Tapeter och väv av i handeln förekommande typer 
kan användas. HusAMAs föreskrift om att våd ej 
får skarvas närmare skivfogar än 100 mm skall föl
jas. 

Behandlingstyper 
Byggnadsmålning. 
Målning av möbel- och snickerispånskivor. 

Byggnader 

8.2.1 Målning 
Täckmålning i s tandardutförande på tak oc h 
väggar i kök, bostadsrum, kontor och liknande. 
Spånskivans 
beteckning 
Synliga eller 
osynliga fogar 

Behandlingar Byggdel 
enligt HusAMA 83 Förslag till 
med klartext utförande 

Tak-väggskivor 

Synliga fogar 

56-52510 Tak och väggar 
Grundmålning. Rollas 
2 ggr spackling 
av spikhål. 
2 ggr strykning 

Tak-väggskivor 

Osynliga fogar 

56-53510 Tak och väggar 
Limning fog- Rollas 
icin.sa. 
Grundmålning 
2 ggr .spackling 
av spikhål 
2 ggr spackling 
2 ggr strykning 



8.2.2 Lasering 
Spånskivans beteckning Färgtyp Behandling enligt Lämpliga byggdelar Spånskivans beteckning 

Ytbeklädnads Hus AMA 83 med klartext Förslag tUl utförande 
materia] m m 

Hus AMA 83 med klartext Förslag tUl utförande 

Tak- och väggskivor basyrfärg och 
lack av alkyd 
eller latextyp 

57-04442 
Lasering, lackering 

Tak- och väggskivor Lasyrfärg av 
alkyd eller 
latextyp 

57-{)()()42 
Lasering 

Tak och väggar 

Första strykningen utförs med färg
lös lasyr Påföljande strykningar 
kan utföras med pigmenterad lasyr. 
Lasyr rollas eller penselstrykes var
efter ytan slätstrykes med moddla-
re eller avtorkas med trasa. 

Tak- och väggskivor Klarlack 57-00010 
Klarlackering, 2 ggr 
strykning 

Tak och väggar 
Rollas eller penselstrykes 

8.2.3 Tapeter 8.2.4 Väv 
Spånskivans Ytbekläd-

nadsmaterial 

Tak- och Tiuma yt-
väggskivor bekläd-
— Osyn- nadsmate-
liga fogar rial t ex 

pappei s 
buren PVC, 
pappers-
l)uren väv 
eller pap
perstapet 

Underbe
handlingar 
enl HusAMA 
83 med klar
text 

51-04802 
Limning av 
fogremsa. 
(irund-
ning, 2 ggr 
spackling 
av spikhål. 
2 ggr fog-
spackling. 
Llppsätt-
ning 

Förslag till 
utföraode 

Ytbekläd
nadsmate
rialet sät ts 
i allmänhet 
kant i kant 
(med un
dantag av 
jjappers-
tapeter) 

Tak- och Tjocka yt-
väggskivor bekläd-
~ Osyn
liga, fogar 

nadsmale-
rial 

51-04902 
Limning av 
fogremsa. 
G rund-
ning. 
Spackling 
av spikhål. 
Fogspack-
ling. 
Uppsätt
ning 

Ytbekläd
nadsmate
rialet sät ts 
i allmänhet 
kant i kant 
(med un
dantag av 
pappers
tapeter) 

Spånskivans 
beteckning 

Ytbeklädnads
material 

Behandlingar 
enligt HusAMA 83 
med klartext 

Vägg- eller tak- Glasfiber- 56-02625 
spånskiva väv som Spackling 

vidarebehand- av spikhål, 
las med fogspackling, 
akryl-latex- limning, väv-
färg klistring, 

2 ggr stryk
ning 

8.2.5 Våtrum 
Den lämpligaste ytbeläggningen på väggar av spånskiva i våtrum är våtrumstapet eller våtrumsmatta av 
plast. Andra material, som inte betraktas som vattentäta (kakel, keramiska plattor, farg-vävsystem och 
liknande) kan givetvis användas, men kräver speciell omsorg vid monteringen av ytmaterialet. I de fall ka
kel eller annat keramiskt material appliceras mot skivorna, alternativt som stänkskydd vid diskbänk, 
tvättställ etc, skall av kakelleverantören rekommenderad primer liksom fäst- och fogmedel användas för 
att förhindra fuktgenomgång t i l l skivytan. 

8.2.6 Enkel täckmålning på tak och väggar iförråd och liknande 
Spånskivans beteckning Färgtyp Behandling enligt Lärapbga byggdelar 

Hus AMA 83 med klartext Förslag till utförande 

Tak- och väggskivor PVA-latex eller 56-00010 Tak och väggar rollas 
likvärdig 2 ggr strykning (Spikning synlig) 

8.2.7 Ytbehandling, fasader och liknande 
Vid ytbehandling av fasader och liknande ytor skall spånskivefabrikanternas anvisningar följas. 
Observera särskilt behovet av kantförsegling. 
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8.3.1 Målning 
Hög kvalitet 

8.3.2 Fanering 
Normalkvalitet 

Spånskivetyp Arbetsmoment 

Snickerispån-
skiva 

Finskikts-
spånskiva 

Spånskiva 
med lack-
grundfilm 

Slipning 

Grundning 

Spackling av 
hela ytan 
Slipning 

2 ggr färdig
strykning eller 
sprutning 

Arbetsmoment 

Grundning 

Spackling av 
hål, sprickor 
o d 
Slipning 

2 ggr färdig
strykning eller 
sprutning 

Lika ovan men Lika ovan men 
spackling kan 
i regel 
uteslutas 

grundningen 
och en av 
färdigstryk
ningarna kan i 
regel uteslutas. 

Lika ovan men 
spackling och 
en av färdig
strykningarna 
kan i allmän
het uteslutas 

Lika ovan men 
grundningen 
och en av 
färdigstryk
ningarna kan i 
regel uteslutas. 
Omedelbart 
före målningen 
bör ytan av
slipas med fint 
slippapper 
nr 180 

Spånskivor är utomordentligt väl lämpade som 
stommaterial vid fanering. Små rörelser i skivans 
plan och en jämn fuktupptagning över ytan vid 
limningen gör att risken för fanersprickor vid an
vändande av spånskivor som underlag är mindre 
än med andra stommaterial. 

Vid tillverkning av möbelspånskivor tillsätts i 
allmänhet mindre hydrofoberingsmedel än vid 
tillverkning av byggskivor. Detta medför att fukt
upptagningen i skivan ä r i stort sett densamma 
som i fanéret. 

Vid leverans från spånskivefabrik har skivorna 
en fuktkvot av 7 ± 2 % . 

De gynnsammaste lagringsbetingelserna för 
spånskivorna före faneringen är i en lokal med 
40-60% RF och en temperatur mellan +15-25°C. 

Underpallningen inomhus bör vara i princip 
den.samma som vid utomhuslagring för att för
hindra att de understa skivorna i en stapel får an
nat fuktinnehåll än övriga skivor. 

Spånskivor som av någon anledning fått för
höjd fuktkvot skall ges möjlighet att torka ut lång
samt innan faneringsarbetet inleds. 

Vid limning av faner skall formaldehydfattiga 
eller formaldehydfria limmer användas. I annat 
fall riskerar man formaldehydavgivning genom av-
smittning från faneringslimmet t i l l spånskivorna. 

Spånskivorna kräver i övrigt ingen särskild tek
nik vid faneringsarbetet. 

Kontakter med skivleverantören kan vara vär
defulla inför större arbeten eller införande av nya 
metoder. Tveka därför inte att kontakta leverantö
ren. 
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Jjogvin^ och 
hanterina 

Spånskivor levereras från fabrik med en fuktkvot 
av 79̂  ± 2, vilket motsvarar jämviktsfuktkvot vid 
+20°C och en relativ luftfuktighet av 40-60'7f. De 
är plana och har slät, finputsad yta samt snäva 
måtttoleranser. För att dra full nytta av dessa vik
tiga egenskaper bör följande huvudregler iakttas 
vid lagring och hantering. 

Spånskivor avsedda för användning i torra 
inomhusmiljöer bör ej användas utomhus eller på 
sådant sätt att de långvarigt u tsä t ts för väta eller 
hög luftfuktighet. I konsekvens härmed bör spån-
skivorna också under transport och lagring skyd
das på motsvarande sätt. 

Lagring 
— Planera mottagning av spånskivorna och förbe
red lagringsplats. 
— Avsyna leveransen vid lossning. 
Vid såväl transport som lagring skall spånskivor
na vara staplade på stabilt och plant underlag (.se 
fig). Därigenom behåller de sin planhet. Spånski
vor bör helst lagras inomhus. Lämi)liga lagrings
betingelser är +15"—l-25"C och 40—60'V. relativ 
luftfuktighet (RF). Om de lagras utomhus skall de 
skyddas mot fukt och nederbörd genom noggrann 
lä( kning med pre.senning, vilken bör anbringas så 
att god luftväxling erhålles (.se fig). 

OBS! Om temperaturen sjunker avsevärt under 
de ovan angivna värdena kan luftfuktigheten in
nanför presenningen falla ut som kondens. Av
täck i så fall stapeln för att undvika fuktskador på 
skivornas yta och Hytta eventuellt skivorna t i l l 
lämpligare lagringsplats. 

Del finns särskilda bdrrcrktim sam innlrrlällar rid 
Iniiisporl nih Ininlfriin/. 

\ 'id Iranspart arli Idssiiiiifi skall skirornu sia/ilas på ett 
pldiil och slidiilt iiiidcrldii-

Spånskiror Idf/ras jxi ett sl<diilt och plunt nndcrlaff och 
nil skf/ddddi' iiiol fiikl ncli solslrålninfj. Tänk pd dll nrd-
iid rcHlildlioii iiiidcr läl nmiäcknint/. 
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AMA 
lathund 

Allmänt 
Textförslag för byggnadsbeskrivningar nedan 
skall betraktas som ell komplement t i l l IIu.sAMA 
S.{ o( h "Råd och anvisningar t i l l Hu.sAMA 83". 

AMA-föreskrifter rörande spånskivor lämnas i 
kapitel O under rubrik O 1.5 SKIKT AV SPÅNSKI
VOR (Pl^STinJNDP:N TRÄSPÅN). 

\ issa \ ikliga allmäima förut.sättningar rörande 
material, utförande, kvalitetskrav m m lämnas un
der huvudrubrik O SKIVKONSTRUKTK )M ; i ; . 

I AMA hänvisas t i l l .svensk .standard för .spån
skivor SS 23 48 01. Den åberopade .standarden är 
gammal (för.soksstandard 1966) och endast i be-
grän.sad omfattning applicerbar på dagens spån-
skixor. 

Vad gällci tekniska data, toleran.ser m m hänvi
sas til l uppgifter i bran.schgemensam information 
resp uppgifter i företagens egna kataloger. 

For golv- och konstruktionsspånskivor finns av 
Nordiska Kommittén för Byggbestämmel.ser fa.st-
lagda "Produktregler för spånskivor". De bran.sch-
gemen.samma uppgifterna rörande tekniska egen
skaper m m har utformats i anslutning t i l l samma 
I)rovningsmetoder m m .som fastlagts av NKB. I 
bran.schens information har den tidigare indel
ningen i tre kvalitetskla.s.ser utbytts mot indel
ning i användning.sområden för de olika produk
terna. 

Under vi.s.sa rubriker har angivits "alternativ". 
De alternativa utförandena kommenteras i an-
-slutning t i l l resp a\ snitl. 

TEXTFÖItSIAG FÖR BYGGNADS 
BESKRIVNINGAR 
O 
04.5 

04.51 

04.511 

Skivkonstru k t i oner 
Skikt av spånskivor (Plasthunden trä-
spån). 
Kemikalieinspektionens krav rörande 
formaldehydemission skall verifieras. 
Spånskivor utomhus 
Spånskivor skall vara fukttåliga, kval. 
V313. 
Spånskivor på väggar', pelare o d utomhus 
Skivorna skall vara 16 mm tjocka med 

spontade kanter. Skivorna monteras stå
ende mot regelverket. Anslutningar m m 
redovi.sas på detaljritningar xxxx. 

04.512 Spåruskivor i tak, undertak o d utomhiui 
04.514 Spånskivor på yttertak 

Skivorna skall vara av fukttålig kvalitet 
V313, 12 eller 13 mm tjocka, i specialut
förande för yttertak/underlagstak med 
spontade kanter runt om. 

Skivorna läggs i förband enligt tillver
karens anvisningar och med spontens 
f jäderkant vettande mot taknock. Ski
vorna fästs mot takstolarnas oxcrram 
med fiir/.inkad Irådspik (50X23 c 150 nun 
vid skivkant och c 300 i övrigt. 

Spik placeras inte närmare skivkant 
än 10 mm. 

Kommentar: De ovan beskrivna takskivorna av
ser undertäckning utan bärande funktioner. 

Där undertäckning med bärande funktion skall 
användas bör kontakt tagas med spånskivetill-
verkare för bestämning av utförande och läniplig 
skivtjocklek. 

04.52 Spånskivor inomhus 
()4.521 Spånskivor på räi/t/ar, pelare o <l inom-

h Its 
Spånskivor skall vara av typ "väggspån
skivor" 12 mm tjocka. Monteringen skall 
utforas i eidighet med Sven.ska Spånski-
veföreningens montering.sanvisningar 
Sv 145. 

Kommentar: 1 de nämnda monteringsanvisning 
arna rekommenderas att fal.sade spånskivor an
vänds. På grund av lagerhållningen vid byggmate
rialhandeln kan emellertid sådana vara .svåra att 
anskaffa på vissa orter. 

1 sådana fall då skivor som är tjjockare än 12 mm 
skall användas, föreskrivs 16, 18/19 eller 22 mm 
möbel- och snickerispånskivor, eller spontade 
golvspånskivor i samma tjockleksserie. 
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Alternativ: Väggspånskivor enligt ovan monteras 
stående mot s tående regelverk. Alternativt kan 
spontade spånskivor monteras liggande mot stå
ende regelverk eller s tående mot liggande regel
verk. Vid sådant monteringssätt behöver skivor
nas kor tändar inte falla över stöd, under förut
sättning att skivorna monteras i förband med för
skjutna kortfogar. 

04.5211 Spånskivor som kompletteringsdelar på 
väggar m m inomhus 

Kommentar: Under denna rubrik behandlas 
spånskivor som brö.stningar, inklädnader, smyg
paneler vid dörrar och fön.ster etc. 

Generellt bör dessa användning.sområden före
skrivas spånskivor av snickerikvalitet. Där kra
ven på hög ytfinish är stora, exempelvis i fönster
smygar, rekommenderas spånskivor av finskikts-
kvalitet eller skivor med någon annan form av yt
tätning. Jfr "Produktvägledning vid val av spån
skivor t i l l möbler och snickerier", sid 5. 

04.522 Spånskivor i innertak 
Skivorna skall vara 12 nun tjocka av kva
litet takspånskivor och spikas mot gles 
panel enligt H5.1531. 

Spiktyp mm enligt 04.5 

Kommentar: Ovanstående gäller om avståndet 
mellan infästningsreglarna är stoi re än ()t)() mm. 
Om avståndet mellan inläst ningsreglarna är 600 
mm eller mindre kan spånskivorna lastas direkt 
mot reglarna. 

Till renoveringstak kan andra spånskivetyper 
och infästningssystem förekonuna. Se resp tillver
kares rekommendationer. 

Alternativ: Spånskivor för applicering direkt mot 
takstolarnas underram med c-avstånd max 1200 
mm tillhandahålls som specialskivor i tjocklekar
na 16, 18 och 19 mm. 

Om sådana skivor föreskrivs skall resp tillver
kares anvisningar följas vad beträffar infästning
ar m m. 

04.523 Spånskivor till ////r/c/y/o/r 

04.5231 Spånskivor till n)idergolr på reglar o d 
Spånskivor skall vara av typgodkänd 
kvalitet med 22 mm tjocklek. 

Svenska Spånski ve fö ren ingens mon
teringsanvisning Sv 143 skall följas. 

04.5232 Spånskivor till undergolv på sand 
Spånskivor skall vara av typ "Flytande 
golv" med 12 mm tjocklek. 

Skivfogarna skall ha fal.sat, spontat el
ler av resp leverantör fastställt utföran
de för fullgod fogning. 

Svenska Spånskiveföreningens mon
teringsanvisning SV 144 skall följas i t i l l 
lämpliga delar. 

Alternativ: Tjockare skivor bör föreskrivas där 
golven kommer att u tsät tas för stora belastningar. 
I första hand föreskrivs skivor av 16, 18 eller 19 
mm tjocklek. 

04.5233 Spånskivor till undergolv på isolerskivor 
Spånskivor skall vara av typ "Flytande 
golv" med 16 mm tjocklek. 

Skivfogarna skall vara spontade eller 
ha annat av skivtillverkaren tillämpat 
utförande för flytande golv. 

Svenska Spånskiveföreningens mon
teringsanvisning Sv 144 skall följas. 

Kommentar: Tillse att föreskrifter rörande isoler-
skivornas kvalitet liksom rekommenderad yt
jämnhet på betongunderlaget förs in under kap 
K2 resp E3.5. 

Alternativ: Till flytande golv med större belast
ning än normala bostadsrum bör skivor med stör
re tjocklek användas. 18 eller 19 mm tjocka skivor 
föreskrivs i sådana fall . 

Det bör observeras att HusAMA generellt anvi
sar skivor av min 19 mm tjocklek. Denna tjocklek 
är också den största som tillverkas av de svenska 
spånskiveproducenterna för skivor t i l l detta än
damål. 

04.5234 Spånskivor Ull undergolv /xi /xi/ipod 
Spånskivor skall vara av typ "Flytande 
golv" med 12 mm tjocklek. 

Skivfogarna skall vara spontade eller i 
annat utförande som tillämpas av skiv
tillverkaren. 

Svenska Spånskiveföreningens mon
teringsanvisning SV 144 skall följas i 
tillämpliga delar. 

Alternativ: Jfr 04.5233 

Kommentar: Fcireskrifter rörande underlagets 
jämnhet förs in under aktuell rubrik. 

04.5235 Sj)ånskiv()r till aijämning på trägolv 
Spånskivor skall vara av kvalitet "Fly
tande golv" med 10 mm tjocklek. 

Skivfogarna skall vara spontade eller 
med annat u t förande för den aktuella 
golvtypen enligt skivtillverkarens .stan
dard. 

Mellan spånskivan och trägolvet pla
ceras korksmulepapp med korkbelägg
ning vänd nedåt. 

Som alternativ t i l l korksmulepapp 
kan lumppapp godtagas. 

Kommentar: Tjockare spånskivor kan bli erfor
derliga om underlaget är ojämnt. 

Generellt rekommenderas, även för den ski\-
tjocklek som anvisats ovan, att trägolvet grovsli-
pas innan korksmulepappen läggs ut. Alternativt 
kan avjämning ske med golvspackel av lämpligt 
slag. 

Även tunnare skivor {6 mm) tillhandahålls för 
detta ändamål. 
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