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CHECKLISTA inför lösullsentreprenaden    
Ifylles av ansvarig byggherre/hantverkare/arbetsledare inför lösullsentreprenaden. 
    

Inspekterbara bjälklag Ja Nej Övriga kommentarer 

Erforderlig luftning finns. (0,1-0,2m2/100m2 vind).        

Sarger och materialstopp finns där så erfordras.       
Landgångar finns där så erfordras. Syfte: Inspektion samt rensluckor & 
installationer.       
Vid nyproduktion: Eventuella genomföringar är tätade på ett 
tillfredställande sätt.       
 
Fack/regelverk Ja Nej Övriga kommentarer 
Alla smala fack med bredd understigande 145 mm är isolerade av 
snickaren. TIPS! Öka cc avståndet på stående reglar för att undvika 
smala fack.       
El/kabeldragningar sker i installationsskikt om sådant finns. Sker dessa 
dragningar i facket skall dessa fästas ordentligt och ske längs med 
reglarna.       
Det är säkerställt att alla fack är fria från utstickande spik och dyl. OBS! 
Eventuella spikspetsar som finns i facken skall böjas eller avlägsnas.       
 
Tätskikt (Ångbroms rekommenderas) Ja Nej Övriga kommentarer 
Ångbroms är uppsatt med rätt sida inåt. Texten skall gå att läsa från den 
"varma" sidan av isoleringen.       
Tätskiktet skall häftas med 10 mm stift, max cc 100 mm. OBS! Ingen 
luftevakuering mellan facken önskas!       
Eventuella skarvar i tätskiktet skall tätas omsorgsfullt med anvisad tejp 
eller fogmassa. Överlappning skall ske enligt leverantörens anvisningar.       
Genomföringar skall tätas omsorgsfullt så att konstruktionen blir 
lufttät och att ingen lösull kan läcka ut vid entreprenaden. OBS! Viktigt 
att även täta mot fönster och dörrar!       
 
Glespanel/Glesläkt Ja Nej Övriga kommentarer 
Glespanelen (28x70mm el. 34x70mm) är monterad med cc 300 mm. 
       
Glespanel har spikats med 2 spik (3-tum i 28x70mm gles och 4-tum i 
34x70mm gles).       
 
Övrigt Ja Nej Övriga kommentarer 
Framkomlig väg för lastbil 14 ton. Inga bilar står i vägen vid etablering. 
(Vid Nej skall plats finnas för lätt lastbil, 3,5 ton).       
Alla ytor där isoleringsentreprenaden utförs är vara avstädade och 
åtkomliga.       
Brandisolering finns runt murstock. (Min. 50 mm stenull). 
       
Ställning finns där så erfordras. (Ej stege). 
       
Fuktkvoten på trästommen understiger 18% på den yta som är 
fuktigast.       
Konstruktionen är klar för installation av lösullsisolering. 
       

    

 


