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1 Generelt 
Stofix -fasadesystemet egner seg til mur- og flisfasader.   
Stofixs mursteinskledning er en kombinert struktur av brent murstein, 
polymermodifisert mørtel og en presset metallramme. Stofixs mursteinspaneler 
er produsert i standardstørrelser. Mursteinspanelene måles og kuttes på stedet. 
Bare hjørneelementene må produseres i riktig størrelse. Mursteinspaneler egner 
seg til både nybygg og ombygging. Stofixs mursteinspaneler tillater en rekke 
fargekombinasjoner.   
 
Stofixs monteringssystem er utviklet for rask, smart og usynlig montering av 
ulike overflatematerialer til panelfasader. Monteringssystemet tillater 
varmeisolering og retting av veggflater i både oppussede bygninger og nybygg. 
Takket være den modulære oppbygningen, gjør Stofixs monteringssystem at 
hastigheten på byggeprosjektet øker betraktelig.  

2 Prosjektering 
Følgende detaljer bør vurderes i prosjekteringen: 

- Den anbefalte avstanden mellom den nedre enden av kledningen og bakken 
er 500 mm. 

- Hulrom må ikke blokkeres med platekledning eller noe annet.  
- Minste skjærebredde på et mursteinspanel er 200 mm. Ved skjæring av 

panelet skal rekken av vertikale fuger ved siden av skjærelinjen forbli intakt. 
- Paneler som er mindre enn 500 mm uten noe sideveis feste må ha støtte 

ved både øvre og nedre ende. 
- I støtsensitive områder, f.eks. nær ytterdører, anbefaler vi horisontale 

skinner med 300 mm avstand. 
- Lett tilbehør, f.eks. lamper, kan festes direkte til mursteinspaneler i henhodl 

til separate monteringsanvisninger. 
- Ved montering av tyngre tilbehør, f.eks. brannstiger festet direkte til 

rammen, må separate instruksjoner følges.  
 
Det lages et eget diagram som definerer hvilke typer og størrelser av de 
forskjellige elementene for hvert prosjekt. I og med at hjørnepanelene og 
bokselementene produseres i henhold til størrelse, skal konstruksjonsmetoden for 
utvendige hjørner og vindusrammer (rett murstein/hjørne murstein) være 
definert før utarbeidelse av diagrammet. Rette paneler har en standardstørrelse 
på 1200 mm  600 mm, og må kuttes til riktig størrelse på stedet. 
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2.1 Tekniske spesifikasjoner 
 

 
Fasadeoverflate Brent murstein Keramisk flis 

Paneldimensjoner 

Standard 
mursteinspanel: 285 mm 

 85 mm  20 mm; 
panel til spesielle formål: 
270 mm  75 mm  20 

mm 

Avhengig av prosjektet 

Fuger Sementbasert, polymermodifisert mørtel 
Fugemørtelens elastisitet 4 % 
Fugeoverflatens materiale Mikrostein (pukk) 
Fugetemperatur > 5 °C, herdetid tre dager 
Ramme Varmforsinket, 275–350 g/m  
Overflateområdet på Stofix -
paneler 

0,72 m  0,50–0,91 m  

- høyde 600 mm 500–700 mm 
- bredde 1200 mm 1000–1300 mm 
- tykkelse 21 mm 15–20 mm 
Omtrentlig vekt 40 kg/m  20–50 kg/m  

Overflatepanelets bindinger 
1/2 murstein, 1/3 

murstein, uten bindinger 
1/2 flis, 1/3 flis, uten bindinger 

Termisk utvidelse 0,5 mm/m (fra 20 °C til +50 °C) 
Minimum hulrom 25 mm uten isolasjon, 35 mm med isolasjon 
Ekspansjonsfuger Ved 7,5 meters intervaller når lengde/høyde overstiger 12 m 
Ekstra isolasjonskapasitet 40–250 mm 
Festeanordninger Varmforsinket, 275 g/m , tykkelse 2,0 mm 
Monteringsskinner Varmforsinket, 275–350 g/m , tykkelse 1,25 mm 
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2.3 Dimensjonsdiagrammer 

2.3.1 Stofix -mursteinspanel 

2.3.1.1 Rett panel 

 
2.3.1.2 Venstre hjørnepanel 
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2.3.1.3 Høyre hjørnepanel 

 
2.3.1.4 Bokselement 
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2.4 Stofix -monteringssystem 
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2.4.3 Festeanordninger 

2.4.3.1 Veggfesteanordning 65 (SK65) 

 
2.4.3.2 Veggfesteanordning 115 (SK115) 
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2.4.3.3 Veggfesteanordning 165 (SK165) 

 
2.4.3.4 Forlengerfesteanordning 120 (JK120) 
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2.4.3.5 Veggfesteanordning + forlengerfesteanordning 
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3 Montering 

3.1 Forberedelse 
Isolasjonspaneler og mursteinspaneler kan monteres ved hjelp av stillas eller 
løfteutstyr. Følg alltid gjeldende sikkerhetsinstrukser. 
 
Før du starter, må du fjerne følgende fra fasaden: 

- Alt utstyr og tilbehør på fasaden som må monteres på nytt 
- Gamle avløpsrør. Midlertidige avløpsrør bør monteres på takrennenes 

tilkoblinger. 
 
Utvendige overkarmer på dører og vinduer og vinduskarmer bør fjernes og 
erstattes med nye. 

3.2 Oppbevaring 
Stofixs mursteinspaneler leveres på paller som kan kastes. Pallene er dekket med 
plast og strammet med et plastbånd. Pallene skal oppbevares på et flatt underlag 
med tilstrekkelig avstand fra den konstruerte eller oppussede veggen. 

3.3 Montering av Stofix -festesystemet 

3.3.1 Bunnplaten 
Montér bunnplaten i henhold til instruksjonene fra bygningsingeniøren. 

3.3.2 Veggfesteanordninger 
Når du monterer veggfesteanordningene, bruker du et lasermåleinstrument eller 
en loddlinje for å sikre at veggfesteanordningene følger en rett linje. Fortsett fra 
venstre mot høyre og fra nederst til øverst.  
Monter i den nedre kanten på den første veggfesteanordningen som vist (97 mm 
over den ønskede nederste linje i mursteinspanelet). 
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Når du starter fra et hjørne, må den første veggfesteanordningen monteres med 
en avstand på omtrent 300 mm fra det neste hjørnet. Fest de neste 
veggfesteanordningene horisontalt, med 600 mm avstand (dette avgjør hvor rett 
kledningen blir horisontalt). 
Den vertikale avstanden mellom festeanordningene skal være 700 mm. Her er det 
nyttig med en isolasjonsskinne, for ved å feste de øvre veggfesteanordningene 
rett på isolasjonskinnen kan du bruke skinnen som en rettesnor for å montere 
festeanordningene. 
 

 
 

3.3.3 Forbindelser til den ytre kledningen 
Følg instruksjonene fra bygningsingeniøren når du monterer forbindelser til den 
ytre kledningen. Nedenfor ser du et eksempel på et prosjekt der den gamle ytre 
kledningen er dekket med varmeisolasjon og Stofix-mursteinspanelkledning. 

 

3.3.4 Montering og justering av isolasjonsskinner 
Fest isolasjonsskinnen til festeanordningene med 8 mm unbrakoskruer. 
Juster skinnene, og stram til skruene.  
Bruk et lasermåleinstrument eller en lodd-linje til å justere skinnene. 

3.3.5 Koblingsfesteanordninger 
Koblingsfesteanordninger brukes til å koble sammen vertikale isolasjonsskinner. 
Koblingsfesteanordninger erstatter veggfesteanordninger i sammenføyninger. 

Mineral wool fastener 

Anchor bolt installation of 
Stofix mounting system

45 degree angle anchor 
bolt installation

Horizontal anchor bolt 
installation
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3.3.6 Isolasjon 
Strukturelle planer illustrerer typen og tykkelsen av de varmeisolerende lagene. 
Dersom tykkelsen på varmeisolasjonen overstiger 50 mm, anbefales det at 
isolasjonen i bunnlaget monteres horisontalt, og at det øverste laget monteres 
vertikalt (overlappende sømmer). 

3.3.7 Montering av monteringsskinner 
Fest den laveste monteringsskinnen til det andre hullet fra bunnen av 
isolasjonsskinnen med 8 mm unbrakoskruer. 

 
Fra nederst til øverst er den første avstanden mellom skinnene 400 mm, og den 
neste 600 mm. 
Dersom den vertikale dimensjonen på et mursteinspanel må trimmes (under 
vinduer og andre viktige steder), bør monteringsskinnen alltid være festet i 
henhold til de faktiske dimensjonene av det utskårne mursteinspanelet.  
 
I overlappinger og horisontale ekspansjonsfuger må mursteinspaneler støttes i 
både øvre og nedre ende. Her bør monteringsskinnen festes på den nedre 
festeflensen på mursteinspanelet. I dette tilfellet er den første avstanden mellom 
skinnene 500 mm, og den neste 600 mm. 
Avstanden mellom festeflensene på baksiden av mursteinspanelene er 100 mm. 
Se også Ekspansjonsfuger. 

3.3.8 Skjæring 
Isolasjons- og monteringsskinnene kan skjæres med blikksaks. 
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3.4 Montering av Stofix -murkledning 

3.4.1 Montering av monteringsskinner til kledning uten isolasjon 
Når du monterer kledning uten isolasjon, installerer du den øverste enden av 
monteringsskinnen 190 mm over den ønskede nedre linjen for kledningen. 

 
Fra nederst til øverst er den første avstanden mellom skinnene 400 mm, og den 
neste 600 mm. 
Dersom den vertikale dimensjonen på et mursteinspanel må trimmes (under 
vinduer og andre viktige steder), bør monteringsskinnen alltid være festet i 
henhold til de faktiske dimensjonene av det utskårne mursteinspanelet.  
 
I overlappinger og horisontale ekspansjonsfuger må mursteinspaneler støttes i 
både øvre og nedre ende. Her bør monteringsskinnen festes på den nedre 
festeflensen på mursteinspanelet. I dette tilfellet er den første avstanden mellom 
skinnene 500 mm, og den neste 600 mm. 
Avstanden mellom festeflensene på baksiden av mursteinspanelene er 100 mm. 
Se også Ekspansjonsfuger. 

3.4.2 Montering av mursteinspaneler 
Det bør sikres at panelets bredde ved hjørnene er minst 300 mm. 
Monteringen skal påbegynnes ved veggens nedre venstre hjørne. 
Når du starter monteringen ved et hjørne, skjærer du av unødvendige panelender 
eller bruker hjørneelementer. 
 
Løft mursteinspanelene i den nederste raden opp på monteringsskinnen, og sørg 
for at festeflensene på panelet støtter panelet både i de øvre og de nedre endene. 
Det gjelder også for alle overlappinger og horisontale ekspansjonsfuger, vinduer, 
dører osv. 
I neste rad bør mursteinspanelene støttes ved de øvre endene. 
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3.4.3 Kobling av panelene 
Mursteinspanelene kobles sammen med de medfølgende selvborende skruene. 
Det er tre skruer for hver vertikale og horisontale fuge.  
 

 

3.4.4 Skjæring 
Mursteinspaneler skjæres med en diamantslipeskive. Rammen på baksiden av 
mursteinspanelene skjæres med en kappeskive av stål. 
I nærheten av vinduer og dører kan den vertikale eller horisontale dimensjonen 
på et mursteinspanel trimmes etter behov.  

- Trim panelet med muroverflaten utover.  
- Tegn omrisset av stykket som skal skjæres på mursteinspanelet. 
- Plasser en linjal langs omrisset. 
- Skjær ut panelet ved hjelp av linjalen. 

Hvis en rett, vertikal skjøt skal brukes i hjørner, bør rammen på mursteinspanelet 
som skal monteres på linje med hjørnet skjæres av i en avstand på omtrent 25 
mm fra kanten. I dette tilfellet starter du skjæringen fra baksiden av 
mursteinspanelet. Bruk vernebriller og hørselsvern når du skjærer i panelene. 
Tenk på din egen sikkerhet, i tillegg til miljøet. 

3.4.5 Forsegling av skjøter på stedet 
Bland mørtelen med en blandevisp ifølge de medfølgende instruksjonene. 
Bland med en blandevisp i ca. to minutter, la mørtelen stå i ca. fem minutter, og 
fortsett å blande i ca. 30 sekunder. 
Påfør mørtelen med en ekstruderpistol inn i de åpne fugene mellom panelene, slik 
at mørtelens overflate 3–4 mm under mursteinspanelets overflate. 
Jevn ut overflaten på den våte skjøten med en mørtelrake, slik at overflaten er på 
samme nivå som fabrikkskjøten. 
Påfør pukken på et vått underlag med en avstand på ca. 30 cm, og påfør så lite 
trykk som mulig. 

3.4.6 Ekspansjonsfuger 
Den minste avstanden mellom ekspansjonsfugene er 7,5 m hvis veggens 
høyde/bredde overskrider 12 m (det er med andre ord ikke nødvendig med 
ekspansjonsfuger hvis veggen er 12 m x 12 m eller mindre).  
Klem et sterkt 20 mm-cellegummibånd inn i bunnen av skjøten, og påfør 
fyllmassen oppå båndet. Jevn ut overflaten på fugen med en mørtelrake. 
Hvis du vil at ekspansjonsfugen skal ha samme farge som de andre skjøtene, kan 
du påføre den medfølgende pukken på skjøtens overflate. 
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3.4.7 Karmer 
Karmer bør monteres med forsiktighet. Du finner detaljerte monteringsinstrukser i 
strukturdiagrammene. Vinduskarmene bør monteres i rillen ved vindusrammen. 
Pass på at karmen er stødig, og legg til en metallstripe for å støtte terskelen i 
forkant om det er nødvendig. 

3.4.8 Etterbehandling 
Erstatt lamper, plater, sensorer, ledninger og annet tilbehør i henhold til 
monteringsanvisningen. 
 

4 Instrukser for montering av Stofix -mursteinspanelvegger 

4.1 Lette konstruksjoner 
Lette konstruksjoner på mindre enn 10 kg, f.eks. lamper, plater, sensorer, 
ledninger osv., kan monteres direkte på Stofix -murveggen med metallankere 
(illustrert nedenfor). 

 

4.2 Tunge konstruksjoner 
Tunge faste konstruksjoner med en vekt over 10 kg bør monteres gjennom 
Stofix -platene på den lastbærende rammen eller, i enkelte tilfeller, på Stofix -
monteringssystemet. I dette tilfellet bør hullet som skjæres ut gjennom 
murkledningen, være stort nok til å tillate potensiell bevegelse i konstruksjonen 
uten å ødelegge kledningen (se illustrasjonen nedenfor). 

 

Stofix system 
with insulation

Old wall structure / 
load bearing core

Panel perforated for the wall ladder 
attachment. Hole to be covered, for 
example, using sheet metal ring 
patch with mortar.

Wall ladders

Ladders attached to a horizontal 
sheet metal (e.g. insulation rail)
fastened with self-drilling screws

NOTE!

Fastening of insulation rail 
secured both above and below.

Insulation rail

Horizontal sheet metal 
(e.g. insulation rail)

Wall ladder support
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Bruk

 

5.1

 

Drift

 

Kontroll av overflate. Gjøres ved behov, anbefales hvert år.

 

 

5.2

 

Vedlikehold

 

Møkk og groing kan forekomme, etter forurensning, vær- og vindforhold.
Dette bør fjernes, slik at det ikke bygger seg opp.

 

 

Legger det seg snø oppover veggen på vinteren, fjernes møkk enklest med en 
gang snøen er borte på våren. Rengjøring fjernes med dertil egnede kjemikalier, 
avhengig av hva som skal fjernes, med lavtrykksvann.

5.3 Livslengde
Mer enn 70 år.

5.4 Garanti
20 år.
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