VÆGGE
I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger om de vægtyper der er anvendt samt
gode råd om vedligeholdelse og pleje af de forskellige overflader. Til sidst i afsnittet ligger
leverandørens bygningsdelskort samt bilag, som det anbefales at læse igennem inden
ophæng eller boring i væggene.

VÆGTYPER
Der anvendes tre forskellige vægtyper i lejligheden, placeringen af vægtyperne kan ses
på tegningsoversigten sidst i afsnittet.
Betonelementvægge:
I betonelementvægge er der indstøbt armeringsjern inde i væggen. I områderne over
vinduer og døre ligger armeringsjernet tættere, og det anbefales ikke at bore der. Det er
vigtigt IKKE at beskadige armeringsjernet, da det vil forringe betonelementets
bæreevne. For yderligere information - læs leverandørens bygningsdelskort.
Betonelementvæggene er markeret BLÅ på tegningsoversigten.
Fibergips vægge:
Ved ophængning af genstande i fibergips væggene skal der anvendes rawplugs i hullet
inden genstanden skrues fast. Hvis skruen fjernes, spartles hullerne med en velegnet
spartelmasse. Fibergipsvægge er markeret GRØN på tegningsoversigten.
Letbeton – badekabinevægge:
I badekabinens letbeton er der indstøbt installationer, både i gulvet (gulvvarme), i loftet og
i væggen (el). Derfor må der ikke bores i hverken vægge, gulvet eller loftet.
Derudover må der ikke bores i vådrumszonerne (inde i brusenichen) hverken i vægfliser eller
fuger, da det bryder vådrumsmembranen. OBS Der må ikke bores i væggene i
badeværelset eller i badekabinen, hverken indefra eller udefra.
Letbeton – badekabinevæggene er markeret LILLA på tegningsoversigten.

Boring og ophængning i væggene:
Der vil altid være risiko for at støde på installationer ved boring i væggen. Installationer er
typisk trukket lodret fra synlige udtag, men kabler og rør kan også være trukket vandret
eller diagonalt. Hvis det er muligt er det altid en god idé at se, hvad der findes på den
modsatte side af væggen før arbejdet påbegyndes.
Det er altid nemmere at ophænge elementer i fibergipsvæggene, hvor en almindelig
skruemaskine kan benyttes. Hvis I ønsker at bore i betonvægge, er det nødvendigt at I
bruger en borehammer. Følg ALTID brugsvejledningen på skruerne og rawplugs for hvor
mange kilo de kan holde til.
Skulle uheldet være ude og der bores i installationer/rør osv., skal der hurtigst muligt
tages kontakt til viceværten.

MALEDE OVERFLADER
Her kan du finde råd om vedligeholdelse og pleje af overfladerne.

Malede vægge:
Væggene i lejligheden er fuldspartlet og malet.
Rengøring:
Ved den daglige rengøring er der to fremgangsmåder:
Tør rengøring: Fjern støv, spindelvæv o. lign. ved enten støvsugning, afstøvning eller en
tør klud.
Våd rengøring: Skal kun anvendes hvis en tør rengøring ikke slår til, og pletterne på
væggene sidder fast, er indtørrede eller består af fedtstoffer.
Ved våd rengøring anbefales det at anvende to spande, en med rent vand, og en med
vand og rengøringsmiddel (læs anvisninger i bygningsdelskortet for hvilke rengøringsmiddel).
Vrid først kluden op i spanden med vand og rengøringsmidlet, rengør området og skyl
derefter kluden i spanden med rent vand. Gentag proceduren indtil området er rent.
På denne måde mindskes snavs i spanden med vand og rengøringsmidlet.
Rengøringen skal ske oppefra og ned, så rengøringsvandet ikke laver nye pletter eller
striber under rengøringen. OBS Ved stærke rengøringsmidler kan overfladen på
væggene med tiden blive matte og ødelægge malingsfilmen.
Glans: Væggene i køkkenet, mellem bordplade og overskabe, samt i badeværelset er
malet med en højere glans, så de tåler våd rengøring – med omtanke. De andre vægge
tåler ikke våd rengøring, og man skal derfor være varsom med at anvende denne form
for rengøring.

Malet træværk
Vær opmærksom på at der kan forekomme knastudtræk på alt malet træværk,
fodlister, karme, vinduer o. lign. i lejligheden. Hvis harpiks trænger igennem malingen som
små dråber, kan det let fjernes med lidt sprit på en klud. På efterfølgende side er der en
farvetegning over lejligheden, som viser placeringen af de forskellige vægtyper. Ved
ophæng af diverse ting på væggene er det en fordel at kigge på tegningen inden, så
der bliver anvendt de rigtige redskaber og materialer til opgaven.

BYGNINGSDELSKORT

Betonvæg
Konstruktionsbeskrivelse

Betonvæggene i bygningen varier i følgende opbygningen
og størrelse:
 120, 150, 200 og 220 mm beton.

Producent:
Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

Gandrup Element A/S
Teglværksvej 35.9362 Gandrup
Mail: ge@gandrupelement.dk
Tlf. 9654 3800

Leverandør:
Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

A. Enggaard A/S
Marathonvej 5, 9230 Svenstrup
Mail: info@enggaard.dk
Tlf: +45 98 38 18 88

Drift af produktet:
Hvor det er muligt efterses beton visuelt for revner og skader, hver 5 år. Evt. større
skader/revner og steder hvor armering er blotlagt skal udbedres.
Vedligeholdelse af produktet:
Beton kræver ingen vedligehold.
Ved konstaterede skader skal der tages kontakt til leverandøren, eller fagmand
Rengøring af produktet:
Væggene står malerbehandlet, så følg anvisningerne derefter.
Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag:
Se bilag
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Drift og vedligeholdelse
Sandwichelementer
Vedligehold
Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel
rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle års mellemrum, afhængig af
omgivende miljø og interesse for byggeriets fremtræden.

Behandling af overflader
Facadeelementers overflade kan rengøres med rent vand og stiv børste. Hvis der er brug
for skarpere rengøring, skal leverandør/sagkyndig kontaktes.
Rengøring, der ligger udenfor vores garanti, er
- rengøring med algefjerner, der kan misfarve overfladerne.
Voldsommere rengøring med syreopløsning eller vand under højt tryk bør kun foretages i
yderste konsekvens, da det kan skade elementernes overflader.

Reparation
Er der behov for reparation af betonoverflader, bør man søge bistand ved leverandør eller
sagkyndig, der har specialiseret sig i, hvordan betonskader kan og bør repareres.
Der skal altid bruges egnede produkter, dvs. produkter der er godkendt og underlagt en
anerkendt kontrolordning eller en tilsvarende dokumentation for produkters kvalitet.
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Eftersyn
Ved årligt eftersyn af udvendige betonelementer bør følgende kontrolleres:
-

Revner, forårsaget af utilsigtet brug

-

Afsprængninger; ”springere”

-

Gennemsivende vand

-

Stoppede afløb/tagrender

-

Nedbrydning af vederlag

-

Rustangreb

-

Skader på dæklag i forbindelse med iborede befæstelser

-

Fri bevægelighed af forplader på sandwichelementer

-

Samlinger, fuger

-

Lav, mos og algedannelse
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Letbeton / Betonelementer
Vedligehold
Helvægselementer af letbeton/beton anvendes med fordel til bærende bagmure, skillevægge og kældervægge. Elementerne fremtræder med plan og kornet overflade, der er
velegnet til de fleste overfladebehandlinger. Elementerne, der er fremstillet af uorganiske
materialer, afgiver ikke generende lugte eller dampe.
Der er ingen vedligeholdelse af elementer fra Gandrup Element A/S, der bliver behandlet
korrekt under byggeperioden, udover den normale vedligeholdelse af tapet og maling.

Behandling af overflader
Betonelementer svinder, ligesom andre materialer ved udtørring, derfor skal man for at
opnå et godt slutresultat sikre sig, at elementets fugtindhold er minimalt.
For at minimere risikoen for revner i den færdigbehandlede vægoverflade er det vigtigt, at
væggene udtørrer til de nedenfor anførte maksimale fugtindhold, der er angivet i vægtprocent.
Densitet
1000kg/m³
1200kg/m³
1500kg/m³
1800kg/m³

Anbefalet max fugtindhold
8,0 %
7,0 %
5,0 %
4,0 %

Overfladebehandling udføres i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog, MBK.
Behandlingen indledes med, at overfladen renses for løse korn og byggestøv ved en kraftig afbørstning eller ved støvsugning, hvorefter eventuelle skader opstået i byggeperioden
udbedres.
Frie elementkanter, eksempelvis udadgående hjørner samt vindues- og dørfalse pudses
og spartles evt.
Stød- og hjørnesamlinger samt vandrette og lodrette inkl. svindrevner armeres med 200
mm brede strimler af glasfibervæv. Strimlerne opsættes i en armeringsklæber, der kan
bevare en vis elasticitet. I lange vægge indlægges lodrette dilatationsfuger med en maksimal afstand på 6 m. Dilatationsfugen udføres som en markeret fuge med elastisk fugemasse.
En beklædning af keramiske fliser danner sammen med cementbaserede fuger en stiv
flade. Det er derfor vigtigt i opbygningen at tage hensyn til de påvirkninger, konstruktionen
udsættes for. For at imødegå kritiske spændinger mellem fliser og underlag som følge af
bevægelser fra bl.a. svind, temperatur-, og fugtvariationer er der erfaringsmæssigt en
række forhold, der bør iagttages.
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Der henvises i øvrigt til SBI-anvisning 169 samt 180. Elementerne udtørres, så det anbefalede fugtindhold ikke overskrides. De skal være rengjorte for støv og formolie. I våde og
kolde perioder skal bygningen være lukket og varmeanlægget i drift.
Fliserne og rumtemperaturen skal være min. 6 ºC. Vær opmærksom på strukturen af flisernes bagside. Fliser med støvet bagside skal børstes af. Det tilrådes at vælge produkter
med høj elasticitet og forskydningsstyrke.
Fliseopsætning (se fotos til højre)
A. Mørtlen påføres underlaget med den glatte side af tandspartlen.

B. Der aftrækkes med tandsiden. Tandspartlen holdes i en vinkel
på 60º.

C. Fliserne trykkes og vrides på plads i den fugtige mørtel.

D. Kontroller mørteldækningen. Flisernes bagside skal være
dækket. Elastisk fugning.

Fugning omkring rørgennemføringer, sanitære installationer, samlinger i underlaget samt
overgang væg/gulv udføres med elastisk fugemasse helt ind til elementoverfladen.
Undgå varmekanon og lignende under opsætningen.
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Ophængning af inventar
Inventar kan fastgøres direkte på væggen med søm, plugs og skruer eller klæbeankre.
Håndvaske, radiatorer og konsoller fastgøres med skruer og plastdybler.
Tungere inventar som varmtvandsbeholdere, hængeklosetter o.l. fastgøres med klæbeankre eller gennemgående bolte.
Ved ophængning af tunge emner med tyngdepunktet placeret langt fra væggen, eksempelvis fjernsyn ophængt i specielle vægbeslag, skal der foretages en nøjere vurdering.
Afhængigt af højden på befæstelsespladsen kan der i kombination med lodrette kræfter
være tale om betragtelige vandrette kræfter. I tvivlstilfælde bør en sagkyndig kontaktes.
Vægelementer har indstøbte armeringsjern. Disse ligger tættest over vinduer og døre samt
typisk i smalle piller mellem to vinduer. Det er vigtigt ikke at beskadige armeringen, da
elementets bæreevne og stabilitet derved forringes. I en lodret linie over og under elkontakter og –udtag er der næsten altid indstøbte rør til kabler – undgå ophængning på disse
steder.

Reparation
Reparation efter el- og VVS-arbejde samt småskader opstået under byggeriet kan let udbedres med cementmørtel C100.
Vedhæftningen til underlaget forbedres ved at påføre reparationsstedet en cementvælling
tilsat betonbinder, idet cementmørtlen påføres inden cementvællingen udtørrer.
Svindrevner og evt. montageskader, der viser sig efter helvæggens udtørring, repareres
før overfladebehandling.
Revner, der kan skyldes utilsigtet statisk påvirkning, eksempelvis svigt i det stabiliserede
system eller i fundamenter, skal nøje vurderes med hensyn til fejlens årsag for at fastlægge den rigtige afhjælpningsmetode.
Ved små revner på ca. 1-2 mm er der normalt tilstrækkeligt at udfylde med en akrylfugemasse, der udglattes.
Større revner på 2-3 mm udfyldes først med en sandspartelmasse, der slibes. Over revnen
påklæbes en min. 100 mm bred strimmel af glasvæv i en vævklæber direkte på elementoverfladen.
Grove revner på 3-5 mm udfræses i ca. 10 mm bredde og i ca. 30 mm dybde. Reparationsstedet rengøres og forvandes. En cementbaseret flisemørtel eller fliselim arbejdes godt
ind i udfræsningen med en fugeske og udjævnes med et pudsebræt. Reparationsstedet
holdes fugtigt det første døgn efter udførelsen, hvorefter der opsættes en min. 100 mm
glasvævsstrimmel med armeringsklæber over det udtørrede reparationssted.
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Bearbejdning
Elementer af letklinkerbeton kan bearbejdes med almindeligt bore- og skæreværktøj til
beton. Hammer og mejsel må ikke anvendes til større bearbejdninger.
Udfræsning af lodrette riller til fx el-rør
kan udføres for hver meter med en
max dybde på 25 mm og en max bredde på 50 mm. Større lodrette riller må
ikke udføres, uden at elementet undersøges.
Ved skæring af vandrette riller eller
huller må det ligeledes sikres, at den
nødvendige bæreevne stadig er til stede.

Eftersyn
Ved eftersyn efter såvel et som fem år, skal malermesteren være opmærksom på, at der
kan være behov for mindre efterreparationer. Dette behov begrænses væsentligt, når
overfladebehandlingerne først påbegyndes efter den foreskrevne udtørring af elementerne.
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Brugervejledning for letbetonelementer
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Overfladebehandling
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Udvendige trapper, altaner og altangange i beton
Almindelig rengøring med kost og evt. vand
Der må ikke anvendes salt eller urea (clorider).
Der må kun bruges sand til glatførebekæmpelse
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Drift- og vedligeholdelsesvejledning for trapper med terrazzobelægning
Almindelig rengøring foretages bedst i varmt vand, tilsat sæbespåner eller brun
sæbe.
De fleste rengøringsmidler kan anvendes, dog ikke syrer, sulfo, opløsningsmidler, wc-rens o.l.
Terrazzooverfladen skal altid være mættet med sealer, sæbespåner, brun sæbe
eller stenolie.
Overfladen er afleveret behandlet med Sadurén Sealer.
I øvrigt henvises til SBI anvisning, Beton 3, eftersyn af beton (vejledning for
driftspersonale i ejendoms- og boligselskaber).
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Fibergips væg
Konstruktionsbeskrivelse

Fibergipsvæggene i bygningen varier i følgende
opbygningen og størrelse:
 100 og 215 mm gipsvægge
 70 og 2x70 mm stålskelet
 Mineraluldsisolering ecobatts, klasse 37 fra knauf
 15 mm Knauf Ultraboard gips

Producent:
Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

Knauf
Kløvermarksvej 6, 9500 Hobro
Mail: teknik@knauf.dk tlf. 96573000

Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

Skjøtt tømrer & snedker ApS
Svendborgvej 21, 9220 Aalborg øst
Mail: info@ne-skjott.dk
Tlf: 98133601

Leverandør:

Indbygningsår:
2020
Anvendelse af produktet:
Vedr. ophæng i pladen jf. bilag 2
Vedligeholdelse af produktet:
Slagmærker renses for beskadiget materiale, og spartles herefter med fugespartel.
Slaghuller og større skader i pladerne reetableres ved at udskifte det ødelagte stykke
med et nyt stykke, der er 5-7 mm mindre langs alle kanterne.
Læg et gipsstykke bagved samlin- gerne mellem den nye og de blivende plader, og
skru dem sammen med skruer 3,9 x 30 mm. Sørg for at alle samlingerne har et
mellemrum på 5-7 mm, således at samlingerne kan spartles korrekt med fugespartel.
Brugsanvisning ses på posen.
Rengøring af produktet:
Væggene står malerbehandlet, så følg anvisningerne derefter, få flere oplysninger i
bygningsdelskortet malede vægge.
Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag:
Bilag 2
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Jubilæumshuset

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Ifølge BUR rapport om planlægning af driftvenligt byggeri, har pladebeklædte indervægge en levetid på 60
år. Knauf plader er nemme at male og tapetsere på. Næsten alle slags maling kan benyttes. Man kan
tapetsere direkte på pladerne, men det må anbefales at grunde først.
Grunding: Gipspladevægge som skal males eller tapetseres, grundes først med en plastgrunder
(microdispers) eller en vandbaseret alkydgrunder. Bundbehandlingen er vigtig, hvis væggene senere skal
afrenses og omtapetseres. For malede vægge nedsætter bundbehandlingen det øvrige malingsforbrug og
udjævner forskellen mellem gipspladernes og spartlingens sugeevne.
Malemetode:Arbejdet kan udføres med alle gængse påføringsmetoder, pensler, rulle, sprøjtepistol osv.
Malerfaglig Behandlings Katalog, MBK, som udgives af Dansk Teknologisk Institut, beskriver
overfladebehandlinger ud fra forskellige funktionskrav. MBK anviser endvidre vedligeholdsmetoder i
særskilt katalog, MBK-vedligehold. Link til Teknologisk institut
Våde rum: Vådrummet skal ventileres og opvarmes. Det vandbelastede område bør aftøres efter hvert
bad. Alle gennembrydninger i forbindelse med ophæng og lignende skal tætnes omhyggeligt. I brusenicher
og andre steder, hvor direkte vandpåvirkning kan forekomme, må intet fastgøres i vægge, medmindre
væggene er særligt forberedt.
Rengøring: Der må ikke anvendes klorholdige midler eller sprit til rengøring. Fortyndet Rodalon eliminerer
mikroorganismer og kan anvendes hyppigt.
Genbehandling: Vandbelastede flader bør genbehandles ca. hvert fjerde år.
Vedligeholdelse af fuger: Afkalkning af synlige alkoholbaseret bygningssilikonefuger som Knauf fuge nr. 2
foretages med eddikevand, 1 del eddike til 20 dele vand. Fugen skal straks skylles med rigelige mængder
vand efter afkalkning. Brug af skrappe rengøringsmidler bør undgås.

INSPEKTIONSLEMME

Både vores Clips on og Push Up inspektionslemme er forsynet med bevægelige dele. Derfor anbefaler vi,
at disse smøres fra tid til anden. Såfremt lnspektionslemmen er forsynet med en lås, henvises til fabrikant
af denne for oplysninger om vedligeholdelse.
Evt. skader på inspektionslemmenes lakerede overflader kan udbedres ved en affedtning og efterfølgende
maling med akryllak. Undgå affedtning af flader, der ikke skal males, da der kan opstå glansforskelle.
Push up'ens spartlede og malede overflade vedligeholdes iht. MBK-kataloget , som almindelige
gipsoverflader.
Både Clips on og Push inspektionslemme kan efter behov rengøres med en blød kost, klud e.l. eller
alternativt støvsuges med et blødt mundstykke.
Almindelig rengøring af inspektionslemmene foretages med en fugtig klud og almindeligt mildt
rengøringsmiddel

OPHÆNGNING I GIPSPLADER
Dybeltype
Belastningsretning
Konstruktion

Rosett1)

Let Rosett
Rød

Blå
Blå

Rød

-

38 kg

-

-

30 kg

-

70 kg

-

37 kg

-

65 kg

-

-

41 kg

-

65 kg

-

85 kg

1 x 12,5 mm gipsplade

25 kg

-

35 kg

-

50 kg

-

2 x 12,5 mm gipsplader

-

30 kg

-

40 kg

-

85 kg

1 x 12,5 mm gipsplade
+ 0,46 mm stål2)

42 kg

-

47 kg

-

98 kg

-

2 x 12,5 mm gipsplader
+ 0,46 mm stål2)

-

51 kg

-

82 kg

-

115 kg

Metalbor mm

6

6

8

8

10

10

635

650

845

855

1 x 12,5 mm gipsplade

20 kg

-

20 kg

2 x 12,5 mm gipsplader

-

25 kg

1 x 12,5 mm gipsplade
+ 0,46 mm stål2)

33 kg

2 x 12,5 mm gipsplader
+ 0,46 mm stål2)

Belastning vinkelret på gipspladen

Belastning parallelt på gipsplade

1)

Værdier gælder kun for Pan og UHJ skruer. Ved kroge og øjer er værdierne 20 kg for træk og 35 kg for
tværbelastning.
2) Ved dybler gennem stålprofiler anvendes et bor med en diameter 0,5 mm større.
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Malede fodlister/gerigter
Materiale:

Acrylemalje ral 9010 glans 40

Producent:
Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

nordsjø
AksoNobel
32698000

Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

Nordsjø
Gøteborgvej 7 9000 Aalborg
98181177

Leverandør:

Drift af produktet:
Genbehandling efter behov
Vedligeholdelse af produktet:
Efter behov
Rengøring af produktet:
Normal rengøring uden brug af stærke sæber og slibe produkter
Evt. øvrige bemærkninger
Skriv her
Evt. vedlagte bilag:
Produkt beskrivelse bilag 4
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BYGNINGSDELSKORT

Malede vægge
Model/farvekode

Ral 9010 Nordsjø professionel 10

Producent:
Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

Nordsjø
aksoNobel
32698000

Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

Nordsjø
Gøteborgvej 7 9000 Aalborg
98181177

Leverandør:

Placering:
Alle indvendige vægoverflader i lejligheder og trappeopgang
Drift af produktet:
Genbehandling efter behov
Vedligeholdelse af produktet:
Efter behov
Rengøring:
Normal rengøring af malede overflader uden brug af stærke sæber samt skuremidler.
Evt. øvrige bemærkninger
Også malet over køkken bordplade da der ikke er foreskrevet andet.
Evt. vedlagte bilag:
Produktbeskrivelse bilag 2
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