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HUNTON STUBBELOFT

Oppbevaring/lagring
Stubbeloft-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering
bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer
likevektsfuktigheten i det klimaet de skal brukes. Pakker som er åpnet skal
beskyttes mot nedbør ved lagring. Skadede plater bør ikke benyttes. Hunton
Tape og primer e.l. kan benyttes til små utbedringer.

Montering
Hunton Stubbeloft i tradisjonelt bjelkelag
Stubbeloftsplatene legges på 23 mm bord som
festes i underkant av de stående gulvbjelkene.
Dette bordet bør ha tilstrekkelig bredde til å gi min
25 mm opplegg på hver side av stubbeloftplata.
Dvs. et bjelkelag bestående av 48x189 mm trenger
et bord på min 23x90 mm for å få tilstrekkelig opplegg. Stubbeloftsplatene stiftes deretter til
oppleggs-bordet med galvanisert stift nr. 25/65 el.
Stifteavstand ca 250 mm. Stubbeloftsplatene har
not og fjær i begge ender for å sikre tette skjøter
mellom platene. Platene skal monteres med
vindtettsjiktet (den mørke siden) ned, og klemmes
til slutt fast med lekter som legges oppå stubbeloftsplatene, og stiftes til gulvbjelkene. Se fig 1.
Det anbefales og bruke trykkimpregnerte
tre-materialer. Platene kan også monteres fra
undersiden av bjelkelaget, men må da stiftes til
den øverste lekta først, og deretter klemmes med
23 mm bord fra undersiden

Figur 1

Hunton Stubbeloft i bjelkelag med i-bjelker
Der hvor I-bjelker benyttes, anbefales det å
montere platene ovenfra. Platene legges da oppå
I-bjelkens nederste flens, og stiftes fast med
galvanisert stift nr. 25/65. Stifteavstand ca
250 mm. Platene skal monteres med vindtett
sjiktet (den mørke siden) ned og til slutt klemmes
med lekter mot I-bjelkens steg. Se fig 2.

Figur 2

Hunton Stubbeloft for lufting i takkonstruksjon
Stubbeloftsplatene kan benyttes som vindsperre
sjikt i takkonstruksjon for å sikre god lufting.
Platene festes opp i I-bjelkens øverste flens, og
stiftes fast med galvanisert stift nr. 25/65 el.
Stifteavstand ca 250 mm. Platene skal monteres
med vindtettsjiktet (den mørke siden) opp, og til
slutt klemmes av lekter som dyttes opp mot plata
og festes fast mot I-bjelkens steg. Se fig 3.
Der hvor vanlig konstruksjonsvirke benyttes, må
det benyttes lekter på innsiden av bjelkene på min
48 mm høyde, som da tilsvarer I-bjelkens flens.
Klemmes deretter på samme måte som ved bruk
av I-bjelker.

Figur 3
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