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Brand och ljudtätning
System innervägg

För att ge tillräcklig täthet där ljudisole-
ringen har betydelse skall anslutningar 
förses med akustisk tätmassa eller torr  
fogtätning. Vid anslutningar mellan 
gipsskiveväggar fås normalt tillräcklig 
ljudtäthet genom rätt utfört spacklings-
arbete.

Akustisk tätmassa:
Vid flera lag skivor utförs fogningen 
bäst i det innersta, ej synliga skiv-
lagret. Med fogdjupet på 13 mm 
bör fogbredden vara ca 10 mm. Till 
ljudisolerande väggar gäller normalt 
följande regler.

Ljudkrav < 30 dB (R´w)
Skena SK.
Ingen polyetenduk, ingen fogning.

Ljudkrav ≤ 35 dB (R´w)
Skena SKP (polyetenduk).
Ingen fogning.

Ljudkrav ≤ 44 dB (R´w)
Skena SKP med fogning på en väggsida eller med torr fogtätning med skena 
SKT.

Ljudkrav > 44 dB (R´w)
Skena SKP med fogning på båda 
väggsidorna eller torr fogtätning med 
skena SKT.

Brand

Ljudtätning

Lätta innerväggar med Knauf Danogips byggskivor uppfyller ställda brand- och 
ljudkrav om de monteras korrekt enligt denna anvisning, skivorna skall monteras 
tätt mot andra byggnadsdelar.

För väggar med installationer, genomföringar samt särskilt brandskydd skall de 
specifika anvisningarna för tätning med godkänd brandfogmassa följas noga. 
För tätning mot rök- och brandgaser är det tillräckligt att foga med Akustisk 
tätmassa. 
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Brand och ljudtätning
Installation

Använd alltid akustisk tätmassa  
vid ojämna anslutningsytor.

En svag anslutning ger en kraftig för-
sämring av den totala ljudisoleringen.

Tänk på!

Installationer

Generellt
Om rör, kanaler och installationer 
dras igenom brand och ljudklassade 
konstruktioner skall de specifika an-
visningarna för tätning med godkänd 
brandfogmassa följas noga. Viktigt 
att fogbredden är dimensionerad 
efter den rörelse som är förväntad i 
konstruktionen och efter den rörelse-
förmåga vald fogmassa har. Knauf 
Danogips rekommenderar att följa 
tillverkarnas anvisningar.

Brandtätning  
Vid hålltagning i brandklassade vägg-
ar skall spalten mellan skivmaterial, rör 
och kanaler, etc. tätas med ett testat 
och godkänt brandtätningssystem. Vid 
större håltagningar rekommenderas att 
komplettera med stomme runt håltag-
ningen som stöd för eventuell drev-
ning, bottningslist samt fogmassa.

Ljudtätning
Ventilationskanaler och rör som förs 
genom väggar försämrar ljudisolering-
en. Tätning utförs med bottningslist och 
Knauf Danogips Akustisk Fogmassa.
För att minska ljudtransmissionen 
genom elinstallationer, som monteras 
i ljudklassade väggar, skall eldosor-
na var förskjutna minst ett regelfack. 
Ytterligare information om dosor, se 
kap. 17.

Vid större håltagningar kompletteras med stomme runt installationen som stöd för brandtätningen. Ljudtätning kring VP-rör med fogmassa och bottningslist.

Stomme runt håltagningen 
som stöd för brandtätning


