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Montage av godkända dosor i regelväggar

Eldosor

Ljud:
• I ljudklassade väggar rekommenderas att använda 

dosor som är testade av RISE. Enligt RISE skall dessa inte 
märkbart försämra väggens ljudisolerande egenskaper 
jämfört med en vägg utan dosor. Det är dock viktigt att 
installationen utförs korrekt samt att man isolerar ordent-
ligt bakom dosorna.

• I väggar med höga ljudkrav som oftast är konstruerade 
med dubbel- eller saxad stomme rekommenderas att 
montera dosorna med regelfästen, detta för att undvika 
vibrationsöver föring i konstruktionen.

• I rum med sekretesskrav tillåts inte apparatdosor i  
väggen.

• Dosor bör undvikas i lägenhetsskiljande väggar. 
• Distansfästen skall vid krav på ljudisolering vara utforma-

de så ljudöverföring begränsas.
• Läs mer om installationer i ljudklassade innerväggar i 

våra projekteringsanvisningar.

Generellt om montage av godkända dosor i regelväggar

Anvisningen är enbart en guide med minimikrav. Knauf Danogips rekommenderar att alltid följa leverantörens anvisningar.

Brand:
• Dosor och tillhörande fästen skall vara typgodkända  

och klassade i minst samma brandklass som väggen.
• Utrymmet mellan dosbotten och motstående skiva ska 

drevas noggrant med stenullsisolering.

Dosmontage:
• Dosorna monteras antingen med regelfäste eller med 

skivfästen mellan motstående skivor. Dosor monterade på 
ömse sidor av väggen ska placeras med minst 200 mm 
inbördes avstånd. Hål för dosorna borras med anpassad 
dosfräs/hålsåg, efterbeabetning av borrhålen är inte 
tillåtet. Centrering av dosan i borrhålet skall eftersträvas.

Dosa monterad med skivfästen. Dosa monterad med regelfäste.
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Montage av dosor i brandklassad regelvägg

Eldosor

Montage av dosor i brandklassad regelvägg EI 30

Montage av dosor i brandklassad regelvägg EI 60

Om inte regelfacket fullisoleras krävs 
följande åtgärder:
Full utfyllnad med isolering på bred-
den, i höjdled (över och under) ska 
isoleringen täcka dosorna med minst 
300 mm. Isoleringen avgränsas och 
fasthålls av regelkortling.

Gäller för stål- och träreglar.
Föreskriven vägg ska utföras med 
minst 70 mm regelstomme.
Regelfack med apparatdosor isoleras 
med stenull med densitet på min. 28 
kg/m3 i hela regelfackets bredd och 
höjd. Isoleringen skall tillpassas med 
ett övermått på 5-10 mm så att skivor-
na pressas mot stommen.

Gäller för stål- och träreglar.
Föreskriven vägg ska utföras med 
minst 70 mm regelstomme.
Regelfack med dosor isoleras med 
stenull med densitet på min. 28 kg/
m3 i hela regelfackets bredd och höjd. 
Isoleringen skall tillpassas med ett 
övermått på 5-10 mm så att skivorna 
pressas mot stommen.

Om avstånd mellan dosa och anslutan-
de golv eller tak är mindre än 300 mm 
godtas en mindre täckande isolerings-
mängd.

Montering i väggar som inte ska helisoleras

Kortling

Min.  
300 mm

Min.  
300 mm

Stål- eller träregel Utrymmet mellan dosbotten och motstående skiva ska vara väl drevat med stenull

Min. 200 mm

Stål- eller träregel Utrymmet mellan dosbotten och motstående skiva ska vara väl drevat med stenull

Min. 200 mm

2 x 12,5 mm gipsskiva



66

Fastsättning av dosor

Eldosor

Direktmontage på baksida skiva

Vägg med inre skiva i 
plywood. Dosan spikas i 
plywooden genom spikka-
nalerna*.

Dosan skruvas eller limmas 
direkt mot skivan*.

Montering på baksida skiva med skivfäste

Skivfästen fästs på dosan. 
Skruva genom hålen på 
skivfästet*.

Skivfäste (70, 95 eller 120 
mm) fästs på dosan.
Skruva genom hålen på 
skivfästet*.

Montering på regel med regelfäste

Beslaget spikas direkt på 
regel.

Skruvas på stålregel eller 
skruvas/spikas på träregel*.
Regelfästen är oftast försedd 
med vikbara flikar som viks 
ner t ex vid bredare dörrfo-
der.

*Fastsättning med skruv, spik eller lim enligt leverantörens anvisningar.

Montering på träregel

På 70 mm regel spikas do-
san enklast genom skruvka-
nalerna*.

På 45 mm regel kan det 
vara trångt att spika. Fäst 
istället med skråskruvning*.


