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1 Allmänt 

Stonel fasadsystem kan utföras med tegel- eller plattbelagd yta.   
Stonel-tegelelementet är en kompositkonstruktion bestående av brända 
tegelplattor, en pressad metallstomme och en polymermodifierad fogmassa. 
Tegelplattan tillverkas i standardstorlekar. Måttsättning och tillskärning av 
tegelelementen görs på arbetsplatsen. Endast hörnelementen tillverkas enligt 
angivna mått. Tegelplattan är lämplig för både nya och renoverade byggnader. 
Stonel-tegelfasaden kan fritt utföras i olika färgkombinationer.   
 
Stonel monteringssystemet är utvecklat för snabb och snygg dold infästning av 
fasadytor. Infästningssystemet kan användas för att värmeisolera och räta upp 
väggytor både i nybyggnation och renoveringsobjekt. Stonel monteringssystemet 
är ett måttmodulariserat system, som bidrar till goda arbetsprestationer.  

2 Projektering 
Vid projekteringen ska följande uppmärksammas: 
- Fasadbeklädnadens rekommenderade utgångshöjd över mark ska vara 500 

mm. 
- Ventilationsspringan får inte sättas igen med till exempel plåtbeklädnad.  
- Tegelskivans minsta kapningsbredd är 200 mm. Skärningen ska göras så att 

den stående fograden bredvid skärningsfogen förblir hel. 
- Skivor under 500 mm som inte överlappar i sidled ska stödjas både i den 

övre och undre kanten. 
- I slagutsatta områden, till exempel ytterdörrar, rekommenderar vi att 

använda horisontella skenor med 300 mm delning. 
- Det går att fästa in lättare utrustningar, till exempel lampor, direkt i 

tegelskivan enligt särskilda infästningsanvisningar. 
- Brandstegar och andra tyngre utrustningar som ska fästas in i fasaden görs 

enligt särskilda anvisningar. 
 
För varje objekt görs en separat elementplan, som anger elementens typ och 
storlek. Hörn- och specialelement görs färdiga enligt mått, varför utförandet av 
ytterhörn och fönstersmygar (med hörntegel eller rakt tegel) måste väljas innan 
ritningarna görs. Raka element görs enligt standardmått (1200 x 600) varför de 
måste kapas på arbetsplatsen. 
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2.1 Tekniska data 
 

 
 

Fasadyta Bränt tegel Keramisk platta 

Plattans storlek 
Standardtegelplatta 285x85x20, 

specialtegelplatta 270x75x20 Bestäms beroende på objekt 

Fog Polymermodifierad cementbaserad fogmassa 

Fogmassans elasticitet 4% 

Fogens yta Mikrosten (granulat) 

Efterfogens temperatur > +5, torktid 3 dygn 

Stomme Varmförzinkad 275-350 g/m2 

Stonel-tegelelementets storlek 0,72 m2 0,50...0,91 m2 

- Höjd 600 mm 500...700 mm 

- Bredd 1200 mm 1000...1300 mm 

- Tjocklek 21 mm 15...20 mm 

Vikt ca 40 kg/m² ca 20…50 kg/m² 

Ytplattans överlappning 1/2, 1/3 sten samt klack 1/2, 1/3 platta samt klack 

Värmerörelse 0,5 mm/m (20 C- +50 C) 

Luftspalt (min) Oisolerad fasadbeläggning 25 mm, med isolering 35 mm 

Rörelseskarvar 7,5 m mellanrum, om längd/bredd mer än 12m 

Isoleringsmöjlighet 40-250 mm 

Infästningar Varmförzinkade 275 g/m2, tjocklek 2,0 mm 

Skenor Varmförzinkade 275-350 g/m2, tjocklek 1,25 mm 
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2.2 Sprängskiss 
 
 

 
 

1. Väggfäste 
2. Isoleringsskena 
3. Monteringsskena 
4. STONEL-tegelskiva 
5. Insexskruv 
6. Borrskruv (tegelskivorna måste fixeras i skarvarna 

innan fogningen på arbetsplatsen, 6 st/element) 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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2.3 Måttskisser  
2.3.1 STONEL-tegelskiva 

2.3.1.1 Rakt element 

 
2.3.1.2 Hörn vänster element 
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2.3.1.3 Hörn höger element 

 
2.3.1.4 Specialelement 
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2.4 Stonel- infästningssystem 
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2.4.1 Monteringsskena 

 
2.4.2 Isoleringsskena 
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2.4.3 Fästelement  

2.4.3.1 Väggfäste 65 (SK65) 

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

 
2.4.3.4 Skarvfäste 120 (JK120) 
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2.4.3.5 Väggfäste + skarvfäste 
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3 Montering 
3.1 Förberedande arbete 

Monteringen av isolerings- och tegelskivorna kan göras från arbetsställningar eller 
rörlig arbetsplattform med hänsyn till arbetarskyddsbestämmelserna. 
 
Ta loss följande från fasaden under arbetet: 
- Utrustningar i fasaden, som ska monteras tillbaks 
- Gamla stuprör. I hängrännornas stuprörsanslutning monteras vattenutkast 

under arbetsperioden. 
 
Yttre täcklister och dropplåtar tas bort från fönster och dörrar utvändigt och nya 
sådana monteras. 

3.2 Lagring 
Stonel-tegelskivorna levereras på engångspallar. Pallen är skyddad med plast och 
sammanhållen med plastband. Pallarna förvaras uppställda på ett jämnt område 
på lagom avstånd från den vägg som ska göras.  

3.3 Montering av Stonel-infästningssystemet 
3.3.1 Underplåt 

Montera underplåten enligt anvisningarna från projektören 

3.3.2 Väggfäste 
Vid monteringen av väggfästen, använd laser eller utsättningstråd, så att 
väggfästena hamnar på samma höjd. Monteringen görs från vänster till höger och 
nedifrån och upp.  
Montera underkanten på det första väggfästet enligt bilden (97 mm över den 
önskade höjden för tegelbeklädnadens underkant). 
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Från väggen räknat ska det första väggfästet vara ungefär 300 mm inåt från det 
kommande hörnet. Montera de följande väggfästena ned 600 mm horisontell 
delning. (detta styr den kommande beklädnadens horisontella rakhet). 
I höjdled ska fästena monteras med 700 mm delning. Använd isoleringsskenan 
som hjälp: montera de övre väggfästena i isoleringsskenan i förväg, så att den 
kan användas som styrning vid montering av fästena. 
 

 
 

3.3.3 Infästning av ytterskalet 
Utför infästningen av ytterskalet enligt projektörens anvisningar. Nedan en 
exempelbild på ett objekt, där det gamla ytterskalet bevaras och kompletteras 
med värmeisolering och Stonel-tegelbeklädnad. 

 

3.3.4 Montering och uppriktning av isoleringsskenan 
Montera isoleringsskenan i fästena med 8 mm insexskruvar. 
Rikta upp skenorna och dra åt skruvarna.  
Använd laser eller lodlina vid uppriktningen. 

3.3.5 Skarvfäste 
Skarvfästena används för att skarva ihop de stående isoleringsskenorna. 
Skarvfästet ersätter väggfästet i skarvpunkten. 
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3.3.6 Isolering 
I projektunderlaget beskrivs värmeisoleringens typ och tjocklek. Om isoleringen 
är tjockare än 50 mm, rekommenderar vi att montera bottenlagrets isolering 
horisontellt och ytterskalets stående (överlappning av skarvar). 

3.3.7 Montering av monteringsskenan 
Montera den nedersta monteringsskenan i isoleringsskenans näst understa hål 
med 8 mm sexkantsskruvar. 

 
Nedifrån och upp är det första skenavståndet 400 mm och därefter 600 mm. 
Om tegelskivorna måste kapas så att de blir lägre, till exempel under fönster, ska 
infästningsskenan alltid monteras enligt den kapade tegelskivan.  
 
Vid skarvar och horisontella rörelseskarvar ska tegelskivan vara stödd både i 
över- och underkanten. På dessa punkter sätts monteringsskenan i tegelskivans 
nedre fästanordning. Då blir det första skenavståndet nedifrån 500 mm och 
därefter 600 mm. 
Infästningsanordningarna i tegelskivorna är placerade med 100 mm mellanrum, 
alltså bakom varje skiva. Se punkten rörelseskarvar. 

3.3.8 Kapning 
Kapning av isolerings- och monteringsskenorna görs med plåtsax. 
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3.4 Stonel-tegelfasadens montering 
3.4.1 Monteringsskenans montering vid oisolerad fasad 

Om fasaden ska vara oisolerad sätts monteringsskenans överkant 190 mm över 
den kommande fasadbeklädnadens underkant. 

 
Nedifrån och upp är det första skenavståndet 400 mm och därefter 600 mm. 
Om tegelskivorna måste kapas så att de blir lägre, till exempel under fönster, ska 
infästningsskenan alltid monteras efter den kapade tegelskivan.  
 
Vid skarvar och horisontella rörelseskarvar ska tegelskivan vara stödd både i 
över- och underkanten. På dessa punkter sätts monteringsskenan i tegelskivans 
nedre fästanordning. Då blir det första skenavståndet nedifrån 500 mm och 
därefter 600 mm. 
Infästningsanordningarna i tegelskivorna är placerade med 100 mm mellanrum, 
alltså bakom varje skiva. Se punkten rörelseskarvar. 

3.4.2 Montering av tegelskiva 
Tegelskivornas delning ska läggas så att skivan i hörnen inte blir mindre än 
300 mm. 
Fasadbeklädnaden påbörjas i den vänstra nedre kanten. 
Med början i hörnet skärs överskjutande skivändar bort, ifall hörnelement inte 
används. 
 
Lyft den nedre radens tegelskiva på monteringsskenan så att skivans 
infästningsanordningar stödjer skivan både i den övre och undre kanten. 
Gör på samma sätt vid alla skarvpunkter och horisontella rörelseskarvar vid till 
exempel fönster och dörrar. 
Följande rader monteras så att tegelskivorna stöds i överkanten. 
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3.4.3 Skivornas infästning i varandra 
Tegelskivorna monteras i varandra med de medföljande borrskruvarna. 
Skruvarna monteras så här: stående skarv 3 st och horisontell skarv 3 st. 
 

 

3.4.4 Kapning      
Tegelskivorna kapas med diamantkapskiva. Stommen bakom skivorna kapas med 
stålkapskiva. 
Vid fönster eller dörrar kan tegelskivan kapas kortare eller lägre efter behov.  
- Kapa skivan med tegelytan utåt.  
- Rita in snittet på tegelskivan. 
- Sätt en styrning i kapningsstället. 
- Kapa skivan med hjälp av styrningen. 

Om hörnen utförs med rak stående fog, ska stommen på den skivan som kommer 
jäms med skäras bort ungefär 25 mm från kanten. Denna kapning görs på 
baksidan av tegelskivan. Använd ögon- och hörselskydd vid kapningen. Ta hänsyn 
till säkerheten för dig själv och omgivningen vid kapningsarbetet. 

3.4.5 Fogning på arbetsplatsen 
Blanda fogmassan med vispomrörare enligt de anvisningar som medföljer. 
Blanda med vispomrörare ungefär två minuter och låt massan stå fem minuter 
och rör sedan om ytterligare ungefär en halv minut. 
Tryck in massan med jumbopistol i skarvarna mellan skivorna så att massans yta 
ligger ungefär 3-4 mm djupare än tegelskivan. 
Släta ut den våta fogen med fogjärn till samma nivå som den fabrikstillverkade 
fogen. 
Spruta stenkrosset på den våta ytan från ungefär 30 cm avstånd med minsta 
möjliga tryck.  

3.4.6 Rörelseskarvar 
Rörelseskarvar ska göras med ungefär 7,5 m avstånd, ifall längden/bredden är 
mer än 12 m (exempel: en vägg som är 12 m bred och hög behöver inga 
rörelseskarvar).  
Sätt en 20 mm skumgummilist i fogens botten och gör fogen med en massa som 
anges av projektören.  Släta ut fogen med ett fogjärn. 
Även rörelsefogen kan sprutas med stenkross som medföljer leveransen så att 
rörelseskarvarna får samma färg som övriga skarvar. 
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Bilden visar ett exempel på horisontell rörelseskarv (borrskruvarna utelämnade 
och monteringsskenans delning ändrad). 

 
Bilden visar den horisontella skenans måttsättning efter en horisontell 
rörelseskarv. 

Horisontell rörelseskarv 
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3.4.7 Plåtbeklädnad 
Dropplåtarna ska monteras mycket noggrant. Plåtmonteringen framgår av 
konstruktionsritningarna. Fönstrens dropplåtar ska monteras i det spår som finns i 
fönsterkarmen. 
Plåtarnas stöd ska vid behov kontrolleras och framkanten stödjas på 
metallisterna. 

3.4.8 Avslutande arbete 
Montera till exempel belysning, skyltar, givare och kablar enligt 
infästningsanvisningarna. 
 

4 Anvisning för infästning i Stonel-tegelfasaden 
4.1 Lätta konstruktioner 

Lätta konstruktioner under 10 kg, till exempel lampor, skyltar, givare och 
ledningar kan monteras direkt i Stonel-tegelfasaden med ankarskruvar för tung 
skiva. Nedan visas en bild på ankarskruv. 

 

4.2 Tunga konstruktioner 
Tunga konstruktioner (över 10 kg) ska monteras i en Stonel-tegelfasad så att de 
får fäste i stommen eller i vissa fall i Stonel-infästningssystemet. Då bör man 
uppmärksamma, att det ska göras en större öppning i tegelfasaden så att 
eventuella förskjutningar i konstruktionen inte skadar tegelfasaden (exempel se 
bilden nedan). 

 


