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Innstøpning                
Innstøpningsfeste leveres som tilbehør og kan mon-
teres på både enkel- og dobbelboksen. På dobbel-
boksen benyttes det da to fester. Ved montering
presses boksene mot forskalingen, hvilket gir høy
tetthet mot inntrengende betongvann. Forskalings-
feste har en gjennomgående spiker med mothaker og
en ordentlig plate på boksens bakside. Boksen sitter
derfor ordentlig fast på forskalingen og forhindrer at
betongvann trenger inn i boksen, som forenkler
etterarbeidet. 

Den riflete spikeren følger med forskalingen sånn
at man slipper å renske spiker rundt boksene.

Ved innstøpning av veggbokser i tak anbefaler vi at
det benyttes den forsterkede boksen som har følg-
ende tilbehør montert: Utforingsring som hever
stussene på boksen over armeringsjernet samt et solid
bakstykke som forankrer stussene.

Veggboksen er vel tilpasset for innstøpning

Montering i lydklassifiserte vegger
De nye veggboksene er testet av Sveriges Prøvnings
og Forskningsinstitutt i lydklassifiserte vegger med
meget bra resultat. Undersøkelsens konklusjon er at
Norwesco boksene ikke merkbart svekker veggens
lydisolerende egenskaper sammenlignet med en vegg

uten bokser. Anledningen til dette er at boksfestet
gjør det mulig å isolere bak boksene mellom festene.
Det er viktig at installasjonen utføres korrekt (se
figur) samt at man isolerer ordentlig bak boksene.
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På grunn av festebrakettenes utforming er det mulig å iso-
lere bak boksene, noe som er et krav  ved lydisolering.

Stenderfeste monteres enkelt med en skrue og egner seg
også veldig godt i lydvegger.

Materialet til veggboksene er helt nyutviklet og er
både miljøvennlig og mere brannhemmende en tidli-
gere brukte materialer. 

Klarer 850 °C glødetrådstest
Materialet i de nye veggboksene klarer
betydelig høyere temperaturer enn tid-
ligere boksmateriell. Ved oppvarming/
brann avgir det nye materialet fem
ganger så mye vanndamp som kjøler
plasten og øker motstandskraften.

I Norge, Sverige og Finland er
kravet i dag 750 °C glødtrådstest for
veggbokser, men i Danmark og resten av Europa er

kravet høyere (850 °C).
Den nye IEC-standarden forventes å inneholde

kravet med 850 °C i alle land. Derfor tilfredstiller
Norwesco allerede disse kravene.

Halogenfritt og miljøvennlig materiale
Norwesco veggbokser og tilbehør er produsert av
halogenfritt plastmateriale og inneholder ingen mil-
jøskadelige stoffer.

Produkter og forpakning er materialmerket for å
forenkle sortering/gjenvinning. Boks programmet til
Norwesco gir deg en miljøsikker installasjon med
sikte på fremtiden. 

Nytt brannhemmende og miljøvennlig materiale
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Norwesco nye veggbokser er godkjent for in-
stallasjon i brannklasifiserte vegger i samsvar med
EI30 og EI60. Ingen ekstra tilbehører er på krevet
ettersom festene gjør det mulig å isolere boksene.

Veggutførelse
Stendervegger skal være kledd med gipsplater på
begge sider av stenderne. Minste stenderbredde 70
mm.

Boksmontering
Boksene monteres enten med stenderfeste El.nr 
12 232 69 eller festebrakett El.nr 12 232 70/71/73 mell-
om motstående plater. 

Bokser montert på begge sider av veggen skal plass-
eres med minst 200 mm innbyrdes avstand (se fig.).

Montering i vegger som skal helisoleres
Brannklassifiserte stendervegger er vanligvis hel-
isolerte. Stenderfakkene med bokser skal i hele sin
bredde isoleres med stenull. Isolasjonens tykkelse
skal være minst 70 mm. Hulrommet mellom boks-
bunnen og motstående plate skal fylles godt med
steinull uansett monteringsalternativ.

Steinullens densitet skal være minst 28 kg/m3.
Isolasjonsplatene skal monteres med et overmål på 5
– 10 mm så at isolasjonsplaten presses mot stenderne
ved gips monteringen. Isolasjonsplatene kan holdes
på plass ved skrå spikring/skruing.

Montering i vegg som ikke skal helisoleres
Bokser som skal monteres i brannklassifiserte  stend-
er vegger, som ikke skal helisoleres, krever spesielle
tiltak. I høyderetningen skal islolasjonen dekke boks-
ene med minst 300 mm. Isolasjonen avgrenses med
horisontale spikerslag mellom stenderne.

Om avstanden mellom boks og avsluttende tak-
eller gulvkonstruksjon er mindre en 300 mm, godtas
en mindre dekkende isolasjonsmengde. Isolering i
avgrensede fakk gjøres på samme måte som i helisol-
erte vegger.

Montering i brannklassifiserte vegger

Montering av bokser i brannklassifisert stendervegg EI-30.

Montering av bokser i brannklassifisert stendervegg EI-60.

Montering av bokser i ikke helisolerende stendervegg.

Norwesco veggboks montert i en EI-60 vegg.

Type Godkjenningsbevis:
SITAC nr 0371/01
SINTEF 050-0201

Stenull 28 kg/m3

min 200 mm
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1 lag 13 mm normalgips
Stål- eller trestendere

Stenull 28 kg/m3

min 200 mm

2 lag 13 mm normalgips Stål- eller trestendere
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