SJEKKLISTE FOR MONTERING
AV SCAN AIR-TEC FASADESYSTEM

Scan Air-Tec sjekkliste
for montering

Informasjon om prosjekt
Dato:
Prosjekt:
Gnr./ Bnr./Seksjon:
Startdato montering Siniat Aquaboard:
Sluttdato montering Siniat Aquaboard:
Startdato montering skjøtenett og GW-PLUS i plateskjøter:
Sluttdato montering skjøtenett og GW-PLUS i plateskjøter:
Startdato påføring Strikolith Grunnpuss GW-FLEX:
Sluttdato påføring Strikolith Grunnpuss GW-FLEX:
Startdato påføring Strikolith Sluttpuss:
Sluttdato påføring Strikolith Sluttpuss:

Informasjon om ansvarlig utførende, montering Siniat Aquaboard
Firmanavn/Org.nr:
Adresse:
Postnr./Sted:

Informasjon om ansvarlig utførende, pussing Strikolith produkter
Firmanavn/Org.nr:
Adresse:
Postnr./Sted:

Vi anbefaler å ta bilder mellom hver arbeidsoperasjon som dokumentasjon.
(opplekting, ferdig monterte plater, skjøteforsterkninger, ferdig grunpuss før sluttpuss etc.)
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Generelt

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Har du mottatt brosjyre og monteringsanvisning fra leverandør/importør
(BMC AS) ?
Er Siniat Aquaboard platene levert uten skader?
Er det optimale lagringsforhold for Siniat Aquaboard på byggeplass?
(tørt, flatt og fritt fra bakkenivå)
Er eventuelle feil/mangler videresendt til leverandør/importør (BMC AS)?
Er det ført daglig rapport/byggedagbok på prosjektet?
(temperatur- og væ rrapport og/eller andre forhold på byggeplassen).

Oppstart
Har det væ rt representant fra enten Siniat, Strikolith eller BMC tilstede ved
prosjektes oppstart for å gi råd og veiledning vedrørende montering?
Er stillasjen tildekket og bygget beskyttet mot slagregn, direkte sollys etc.?

Lekting
Er lektene montert på en jevn og korrekt måte i henhold til
retningslinjer/spesifikasjoner fra Siniat?

Siniat Aquaboard montering
Er Siniat Aquaboard platen montert i henhold til brosjyre/monteringsveiledning?
Er det benyttet korrekt skrue for montering av Siniat Aquaboard?
Er Aquaboard skruene montert på korrekt måte i henhold til brosjyre/monteringsveiledning?
Er den ferdig monterte Siniat Aquaboard fasaden sjekket at er riktig
montert? (overflate, skjøter, skader etc.)?
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Siniat Aquaboard skjøter

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Siniat Aquaboard systemet anbefales montert but i but og skjøter skal maks
væ re 3 mm. Er det kontrollert at skjøtene ikke er bredere enn 3 mm og bare i
begrenset antall?
Skjøtene generelt og de <3 mm, er de fullt integrert og fylt med
Strikotherm GW-PLUS?
Er Strikolith armeringsnett benyttet på alle skjøter og i henhold til
retningslinjer?
Er minimumstiden for tørking av pussen overholdt?

Profiler
Er Strikolith profiler levert uten skader?
Er Strikolith profiler montert i henhold til brosjyre/monteringsveiledning?
Er Strikotherm GW-PLUS benyttet for å feste profiler?
(Først legges et lag med puss, så profilen slik t den blir en del av pussen)

Grunnpuss Strikolith GW-FLEX
Er det montert svinnarmeringer (minimum 30x30 cm) i ”stresshjørner”
(vinduer, dører eller andre åpninger)?
Er grunnpuss lagets tykkelse (ca. 4 mm) sjekket under påføring eller tørking?

Sluttpuss Strikolith
Er Strikolith Grunnpuss GW-FLEX lagets overflate kontrollert for overflate
jevnhet og uttørkning/herdet?
Er Sluttpuss laget beskyttet mot været under tørkeperioden
(første 48 timene etter påføring)?

Sjekklisten er i henhold til brosjyren Scan Air-Tec, elektronisk utgave #3 2017

