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Leiðbeiningar 

Uppsetning álklæðningar 

 

 

1. Mæla skal flötinn sem á að klæða og deila niður álleiðurum skv. teikningum og í fullu samráði 

við eftirlitsmann. 

 

2. Veggfestingar/Vinklar eru því næst festir á vegginn með 8x72 mm heitgalvaniseruðum 

múrboltum. Múrbolta er nóg að herða ca. Hálfhring eftir að róin er orðin stíf. Bil milli 

veggfestinga fer eftir hæð og staðsetningu húsa og þarf að reikna sérstaklega út. Nánari 

upplýsingar veitir Áltak. 

 

3. Málmar og steypa eiga illa samleið og því skal setja pappa undir allar veggfestingar.  

 

4. Einangrun sett á milli og fest með difflum. Að því loknu skal koma fyrir T-leiðurum 80x60x2 

undir lóðrétt plötusamskeyti. Undir fúguna milli platna skal setja litaða álþynnu 0,7 mm í 

sama lit og klæðningin. Undir plöturnar eru settir L-leiðarar 60/40/2 og skulu þeir vera festir í 

veggfestingarnar þ.a. þeir mynda U. 

 

5. Vanda skal sérstaklega alla afréttingu á leiðurum. 

 

6. Álleiðarar eru festir við veggfestingar með ryðfríum borskrúfum A2 4,8x20 mm.  

ATH á hvern leiðara hvort sem hann er stuttur eða langur, skal setja einn fastan punkt en alla 

hina hreyfanlega. (Hringlaga göt fyrir fasta punkta og ílöng göt fyrir hreyfanlega punkta á 

veggfestingum) þ.a. grindin geti hreyfst í allar áttir. 

 

7. Leiðarar skulu vera staðsettir í beinni línu við hvorn annan en ATH, ekki má samsetja tvo 

leiðara. Bil þarf að vera á milli þeirra og hámarkslengd hvers leiðara er 5,7 m.  

 

8. Huga þarf að þéttingum á gluggum, hurðum, könntum, þakbrún o.s.frv. en frágangur skal vera 

skv. sérteikningum.  

 

9. Notast skal við álplötur sem eru mældar út, klipptar og beygðar hjá viðurkenndri blikksmiðju. 

Skulu þær vera festar með sérstökum álhnoðum og gæta þess að nota rétta stærð á borum  

< 7mm. Jafnan skal notast við gott skapalón þannig að öll göt séu í beinni línu og í jafnri 

fjarlægð frá útbrún plötu. 

 

10. Við alla uppsetningu skal gæta fyllstu nákvæmni, notast við hjálparleiðara eftir þörfum og 

gæta þess að bil milli platna sé jafnt.  

 

11. Áhersla skal lögð á að loftun sé allstaðar óhindruð 

 

12. Allt efnisval og allur frágangur skal miða að því að hvergi komi til tæringar. 

  

 



  



  



 


