
Isolering och beklädning med Amperla Thermo plattan. 
Obs! Plattorna ska förvaras skyddade från regn och fukt före 
installation. 

Före installationen av en isolerings- och beklädningsplatta

- När du börjar belägga sockeln med en Amperla Thermo platta, 
   ta bort jordmaterialet vid roten av sockeln tills du når 
   frostisoleringen.    frostisoleringen. 

- Ta bort lös smuts och stora ojämnheterna på sockeln mekaniskt. 

- Plattan fästs med infästnings- eller renoveringsbruk. 
   Vi rekommenderar att du installerar plattan med Weber Rock Fix     
   fixeringsbruk eller liknande produkt. Följ de instruktioner som ges  
   av tillverkaren gällande bl.a. blandning, absorbering och 
   brukstemperatur. 

-- Enligt sockelns grovhet är åtgången 3-5 plattor / 15-20 kg säck. 

- Bruket breds ut med en tandspatel från botten till topp. 
   Vi rekommenderar att du använder en spatel med ett spånrum 
   på 10 mm. På det här sättet kan den potentiella fukten i sockeln  
   rinna ner på marken längs “brukspåren”. 

Installation av en isolerings- och beklädningsplatta 

- Börja installationen från skuggsidan av byggnaden, från det yttre
   hörnet. Sedan fortsätt installationen med hela plattorna.    hörnet. Sedan fortsätt installationen med hela plattorna. 

- Vid behov finslipas plattorna med en cirkelsåg, en handsåg eller 
   en mattkniv. Om det finns ojämnheter på sockeln, 
   kan de korrigeras genom att finslipa Amperla Thermo 
   isoleringsplattorna. 

- Plattorna placeras ordentligt i expansionsfogen. 
  Se till att bruket inte går in i fogarna. Mellan plattorna kan 
  lämnas en slits på 0,5–1,5 cm som fylls efter installationen med   lämnas en slits på 0,5–1,5 cm som fylls efter installationen med 
  limkoncentratsmassa, ca. 0,5 cm från plattans yta. I den våta 
  limkoncentratsmassan pressas installationssand, då fogen 
  blir omärkbar. 



Fukten som formuleras bakom plattan 
kan rinna ner på marken längs spåren i bruket.

Frostisoleringsplatta

Fördämningsplatta

Amperla Thermo isolerings- och beklädningsplatta

Bred ut bruket med en tandspatel från botten till 
topp. Vi rekommenderar att du använder en spatel 
med ett spånrum på 10 mm. Då kan den potentiella 
fukten rinna ner på marken längs “brukspåren”. 
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Isolera effektivt – Isolera med stil

Först installera hörnstycket. Sedan fortsätt 
installationen med hela plattorna. 


