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Montage av reglar

Väggklammer vid saxad  
regelstomme  
Vid saxad stomme är regelbredden  
smalare än skenans bredd. Regeln skall 
därför kompletteras med väggklammer 
vid golv och tak enligt bild.
Väggklammer VK finns för 25 och 50 mm 
distans.

Företrädesvis används reglar i hel 
längd, och regeln bör vara ca 10 mm 
kortare än aktuell vägghöjd för att 
underlätta montaget samt kunna ta 
upp toleranser. För rörelser i bjälklaget 
större än 8 mm hänvisas till teleskop-
anslutningar.
Reglarna placeras mellan golv- och 
takskenans flänsar och vrids i läge. Låt 
regeln stå på skenans botten för bättre 
lastupptagning. Första regel i stommen 
bör placeras så att min. 50 mm (för-
sänkningen) skärs bort på första skivan.

Sammanfogning av skena  
och regel  
Sammanfogning av reglar till skena 
kan utföras med Fixertång eller plåt-
skruv. Stålprofiler med större gods-
tjocklek sammanfogas med plåtskruv 
med borrspets.

TIPS!
Se till att alla reglar är utplacerade 
innan de sista reglarna fixeras.

Skarvning av MR-regel
Hela längder bör användas, men vid 
behov kan reglar med asymmetriska 
flänsar skarvas genom s.k. ”boxning”. 
Överlappningen bör vara minst 600 
mm eller enligt tabell. Flänsarna sam-
manfogas med plåtskruv enligt tabell. 
Skarvpunkterna förskjuts från regel till 
regel enligt fig.

Skarvning av förstärknings-
reglar (FR)
Förstärkningsreglar i bärande väggar 
får inte skarvas. Vid icke bärande 
väggar bör hela längder användas, 
men vid behov kan förstärkningsreglar 
skarvas enligt följande: Omlottlägg-
ningen (L) skall vara minst 1000 mm.
Förstärkningsreglarna sammanfogas 
med 8 st montageskruvar (Mech 3),  
4 st i vardera änden av skarven.  
Skruvarna fästs i profilens omvikta 
kant och sitter därför inte i vägen för 
efterföljande skivmontage.

SKARVNING AV MULTIREGEL MR

Regel (B) mm 45 70 95 120 145 160

Längd (L) mm 600 600 600 600 600 1200

Antal skruv (st) 2x2 2x2 4x2 4x2 4x2 4x2

50 mm

L

10 mm

25 mm

L

50 mm

L
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Placering av reglar  
Normalt centrumavstånd är 450 mm 
och 600 mm, mindre regelavstånd 
kan förekomma vid ex. våtrumsväg-
gar, höga väggar och väggar med 
böjd form. Vid dörrhål och andra 
öppningar skall reglarna placeras så 
att skivskarvar ej sammanfaller med 
öppningskant.

Regelskarvar skall placeras så att reg-
lar intill varandra ej har skarvarna på 
samma ställe (se blå pilar). Reglarna 
får inte ha bucklor eller utbuktningar, 
eftersom detta kan minska profilernas 
styrka.

a: Regelavstånd s450 mm, även över dörr, till 900 mm breda skivor.

a: Regelavstånd s600 mm, även över dörr, till 1200 mm breda skivor.

Montage av reglar

Extra genomföringshål
Knauf Danogips reglar (utom förstärk-
ningsregel FR) har som standard 
genomföringshål i båda ändar.
Extra eller större håltagningar kan 
utföras, dock skall anvisningar enligt 
ritning nedan följas.
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