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1. Hvers vegna að velja Varmamót.
Uppsláttur og einangrun samtímis.
Auðvelt að meðhöndla.
Einfalt í notkun.
Skammur byggingatími.
Góð einangrun og orkusparnaður.

Nýtir styrk steinsteypu en er laust
við kuldabrýr.
Sökkuluppsláttur f/allar gerðir
bygginga.
Tilvalið til byggingar að vetri til.

2. Hagkvæmar og varanlegar byggingar.
Var mamót byggingarkerfi nútímans
Hús sem byggð eru úr Varmamótum eru hlý,
varanleg, hagkvæm, létt í viðhaldi og ódýr í
rekstri. Húsin eru byggð úr járnbentri
steinsteypu. Bæði sökkull og útveggir eru steyptir
upp með Varmamótum.
Varmamót byggingarkerfið hentar afar vel
íslenskum aðstæðum.
Varmamótin eru ekki aðeins ætluð í einbýlishús
og raðhús heldur henta þau vel í stærri byggingar
t.d. opinberar byggingar, fjölbýlishús, iðnaðarhús,
fiskvinnsluhús, verslunarhús og hús til sveita.
Einnig í sökkla og kjallara undir timburhús og
sumarbústaði.
Nælon tengi
Nælon tengin eru íslensk framleiðsla úr
endurunnum þorskanetum. Tengin eru mjög
sterk og hafa gott skrúfuhald fyrir lista og leiðara
fyrir utanhúss klæðningar. Hægt er að fá öll
kerfin með lóðréttum og láréttum raufum ef
klæða á húsin að utan (ekki lagervara) með
utanhúsklæðningu. Með því móti fæst fast
samband milli nælontengjanna og leiðarans fyrir
klæðninguna.
Einstaklega góð einangrun.
Einangrun húsanna er eins og best gerist. Húsin
eru einangruð bæði að innan og utanverðu.
Það hefur ótvírætt marga kosti að einangra hús
að utan. Með því móti komast menn hjá frostog alkalískemmdum sem mikið hefur borið á í
íslenskum húsum sem steypt hafa verið síðustu
áratugina.

Húsin eru ennfremur einangruð að innan. Þannig
getum við haldið í hefðbundnar íslenskar aðferðir
og haft vatns- og raflagnir innfelldar eins og venja
er í íslenskum húsum.
Stuttur byggingatími.
Stuttur byggingatími hefur marga kosti í för með
sér, t.d. minni launakostnað, minni fjármagnskostnað, minni húsaleigukostnað, styttri biðtíma
eftir húsbréfum og fleira mætti telja.
Aðrir kostir.
Betri einangrun þýðir lægri upphitunarkostnað.
Engar kuldabrýr eru í húsunum, allt viðhald
verður minna auk þess sem spara má steypu og
járn í húsum sem einangruð eru að utan.
Varmamótin eru framleidd úr tregbrennanlegu
polystyren efni sem þíðir að það logar ekki nema
eld sé haldið að efninu. Þegar loginn er fjarlægður
frá plastinu slökknar í því.
Mótauppsláttur er óþarfur.
Allir geta séð óhagræðið í því að byggja á gamla
mátann þ.e. að smíða eitt timburhús utan um
annað og dæla síðan steypu á milli þeirra. Rífa
síðan bæði húsin niður, skafa timbur, naglhreinsa
og í lokin festa einangrun utan á útveggi. Með
Varmamótunum er þetta allt gert í einum og
sama áfanganum.
Meðhöndlun mótana.
Einangrunarmót eru viðkvæm og geta brotnað
við slæma meðhöndlun. Stranglega er bannað
að stíga upp á eða að setjast á mótin.
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3. Almennt um Varmamót.
VM
250/100

VM
250/150

VM400300/150

VM
300/150

Stærðir og gerðir Varmamóta.
Varmamót er mjög fjölbreytt byggingakerfi og stöðugt er unnið að því að finna
sem hagkvæmastar lausnir á öllum
byggingarstigum. (Sjá nánar 9.kafla sem
er yfirlit yfir kerfi Varmamóta).

VM
300/200

VM
400/300

VM400/
2x135

VM
400/150

Eins og sjá má á myndinni hér til hliðar
er úrvalið í byggingakerfinu mikið.
Mótin eru merkt ytra-máli og innra máli
( steypumál ). T.d VM250/150 hefur
ytra mál 250mm og steypumál 150mm.

Opið mót.
Í uppslátt eru aðallega notuð opin mót
þannig að steypti kjarninn í veggnum
myndar órofna heild.

Opið mót.
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Endamót.
Til lokunar á endum veggja, til að loka
glugga- og hurðargötum eru notuð
endamót.

Endamót.

Horn.
Við gerð horna í uppslátt er fljótlegast
að nota hornamót. Hornamót eru
annað hvort hægra- eða vinstra-horn.
Til þess að mótin skarist þegar
hornamótum er raðað upp þarf að
nota hægra- og vinstra-horn til skiptins.

Horn.

Súlumót.
Súlur eru fáanlegar í stærðunum 20,
25, 30, 40, 50, 60 og 70 sm. Þær flýta
verulega fyrir uppslætti á milli glugga.

Súlur.
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Tvöföld mót.
Notað í þennsluveggi stærri bygginga
þar sem hætt er við að veggir spryngi
vegna þennslu á steypumassa.

Tvöfalt mót.

Millistykki.
Tengir saman 25sm og 30sm mót.
Hentar vel við að tengingja sökkul við
útveggi þegar gólfplata er fljótandi.

Millistykki, tengir saman 250mm og 300mm veggi.

Sökkulmót.
Fáanleg eru Varmamót með 20sm og
30sm steypukjarna, sem notast í sökkla
og þar sem þörf er á þykkum vegg.

Opið sökkulmót.
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Enda sökkulmót.
Sökkulmótin eru einnig fáanleg með
lokuðum endum.

Enda sökkulmót.

Frauðplastlok.
Fyrir ofan glugga og hurðir eru sett
lok úr tregbrennanlegu einangrunarplasti. Renningarnir eru lagervara hjá
Varmamótum.

Frauðplastlok 50x150mm og 50x250mm.
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Að vinna með Varmamót.
Þegar mótunum er raðað upp verður
skörun þeirra að vera minnst þrír tappar.
Afar auðvelt er að saga mótin með
handsög eða vélsög. Á mótunum eru
sögunarrákir með 5sm millibili lóðrétt
og lárétt, ætíð skal fylgja þeim þegar
mótin eru söguð.

Dæmi um hvernig mótin eru sniðin t.d. á milli glugga.

Þar sem loka þarf endum t.d. við hurðir
og glugga eru notuð endamót eða súlur.
Þegar bil milli glugga er stærra en 70sm
er ekki hægt að nota súlumót. Verður
þá að sníða 120sm löng endamót.
Ef bil milli glugga er meira en 120sm
þarf að saga endamót í sundur og setja
einingu inn á milli.
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Tengi sagað af

1

3

Þar sem tengja þarf burðarvegg við
útvegg er skarð rofið í mót útveggjarins
þar sem burðarveggurinn á að tengjast
honum. Nauðsynlegt er að skörun móta
á samskeytunum víxlist þannig að horn
samsetningarinnar nái að læsast.
1

Burðaveggurinn gengur inní
útvegginn.

2

Burðaveggurinn gengur að
útveggnum.

3

Styrkja þarf mótið þar sem
tengið er sagað af.

2

Skörun móta í T-vegg.
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Járnabinding.
Í sökkulinn þarf meiri járnabindingu
en í uppsteyptu veggina sem síðar koma.
Neðstu járnin eru sökkulskautsjárn.

Járnum raðað í mótin.

2 K 12

2 K 12
2 K 12

SÖKKULSKAUT

Ágætis aðferð við að koma
sökkulskautinu fyrir er að festa járnin
saman áður en fyrstu mótaröðinni er
komið fyrir. Síðan er sökkulskautsjárnin
bundin upp undir neðstu mótin. Þá eru
láréttu járnin lögð í þar til gerðar raufar
í mótunum og lóðréttu járnunum er
stungið ofan í sökkulmótin þegar steypan
er komin í þau.

Sökkulskauti komið fyrir.

K 10

Þegar sökkullinn hefur verið steyptur,
ásamt gólfplötu og fyrstu mótaröð
veggja, þarf að koma fyrir stýriplötum
fyrir lóðréttu járnin. Láréttu járnin
skorðast af í nælontengi en lóðréttu
járnin koma innanvert við láréttu járnin
og stýrast af stýriplötum sem komið er
fyrir ofan á neðsta mótið.

K 10
Stýriplata fyrir lóðrétt
járn er sett hér.

K 10

200

2 K 12

Stýriplata notuð til að skorða af lóðréttu járnin.
8

STÝRIPLATA

Þegar sökkullinn hefur verið steyptur,
ásamt gólfplötu og fyrstu mótaröð
veggja, þarf að koma fyrir stýriplötum
fyrir lóðréttu járnin. Láréttu járnin
skorðast af í nælontengi en lóðréttu
járnin koma innanvert við láréttu járnin
og stýrast af stýriplötum sem komið er
fyrir ofan á neðsta mótið.

Stýriplötum komið fyrir í mótunum.

Stýriplöturnar fyrir lóðrétt járn
klemmast á milli mótaraðar 1 og 2 fyrir
ofan gólfplötu.

Stýriplata.

K 10
Lendir utanvert við
lóðréttu járnin

K 10
Lendir utanvert við
lóðréttu járnin

K 10
Lendir innanvert við
lóðréttu járnin

K 10

Ef stýriplöturnar eru ekki notaðar má
gera eins og sýnt hér til hliðar.
Það er að neðstu láréttu járnin í
uppslættinum eru höfð einu bili innar
á nælontengjunum og fæst þannig
stuðningur við lóðréttu járnin þegar
þeim er stungið niður í mótið.

200

2 K 12

Neðsta járnið í uppslættinum látið styðja
við lóðrettu járnin. þegar stýriplöturnar
eru ekki notaðar

Þéttleiki járnabindingar ræðst af kröfum
burðaþolshönnuðar. Þegar um einfalda
járnabindingu er að ræða eru járnin
höfð nær kaldari hluta veggsins. Vinkla
þar sem veggir mynda T skal leggja á
víxl.
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Dæmi um mismunandi járnabindingu.
Teikningarnar hér að neðan sýna nokkra möguleika á járnabindingu. Mynd a) sýnir algengustu aðferðina
einfalda járnagrind 30x30sm.

Vinkill K10 L=500+500

Vinkill K10 L=500+500

35

K 10

35

K 10

a) 90° Horn einföld járnabinding 300x300.

b) T-Samskeiti einföld járnabinding 150x300.

Vinkill K10 L=500+500

Vinkill K10 L=500+500
35

35
35

35

K 10

K 10

a) 90° Horn tvöföld járnabinding 150x300.

b) T-Samskeiti, tvöföld járnabinding 150x300.
tengist við einfalda járnabindingu 150x300.
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Að steypa í mótin.
Þegar steypt er í mótin er mikilvægt að
hlífa samsetningar töppunum og halda
þeim hreinum. Það getur maður gert
með því að pinna plastborða eða líma
yfir tappana með breiðu límbandi.
Einnig hafa verktakar látið útbúa
blikkhlífar sem notast aftur og aftur.
Nota skal S250 steypu með fullu floti.
Mikilvægt er að kornastærð steypunnar
fari ekki yfir 16-18 mm. Þarf þá ekki að
víbra hana. Nægjanlegt er að pjakka
í hana með stöngum.
Þegar steypu er dælt í mótin er ekki
ráðlegt að dæla of miklu magni á sama
stað heldur skal fara nokkrar umferðir
(hringi) og dæla í mesta lagi 50 sm í
hverri umferð.

DÆLA

DÆLA

Steypt í mótin.

Best er að dæla steypunni niður við
lóðréttu stoðirnar sem halda við vegginn
þar er styrkurinn mestur.

Æskileg staðsetning dælu yfir mótunum.
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4. Sökklar.
Almennt.
Með Varmamótum tekur að meðaltali
aðeins tvo daga að slá upp og steypa
í sökkul fyrir íbúðarhús. Með
sökkulmótum er hægt að gera sökkla
fyrir allar gerðir bygginga sama hvort
húsið sé steypt upp með Varmamótum
eða hvort um sé að ræða timburhús eða
stálgrindarhús.

Sökkull fyrir bundna gólfplötu.

Í sökkla er algengast að nota 30 sm mót
með 20 sm steyptum vegg. Einnig eru
fáanleg 40 sm mót með 30 sm steyptum
vegg.
Sökkulmótum má raða beint ofaná
þjappaðan sökkulpúðann en mikilvægt
er að jarðvegurinn sé vandlega jafnaður
og réttur af. Við það verður eftirleikurinn
auðveldari.

Sökkull fyrir bundna gólfplötu.

Við uppslátt fljótandi gólfplötu eru
notuð sérstök samtengingar mót sem
tengja 30 sm sökkulmótin við 20 sm
veggjamótin.

Sökkull fyrir fljótandi gólfplötu.
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Stuðningur við sökkulmótin.
4

3
2
1

Stuðningur við sökkuluppslátt (snið).

1200

2
1

Þegar sökkulmótunum hefur verið raðað
upp í gólf hæð er nauðsynlegt að stífa
mótin og stilla þau af. Það getur maður
gert með mótatimbri sem er skrúfað
utan á mótin ( í nælontengin ).

1

Vinkill er smíðaður úr mótatimbri,
hann látin við neðri brún mótsins
og skorðaður af með hælum
reknum í jörðu.

2

Borð er tekið í lóð og skrúfað fast
í grindina. Það stýrir hæð á efri
brún á fyrstu mótaröðinni.

3

Stilla þarf þá mótin af með stífum
sem festar eru með hælum reknum
í jörð.

4

Á hina hlið veggsins eru sett
lóðrétt borð og þeim fest í efsta
og neðsta mót sökkulsins til að
halda mótunum saman.

Stuðningur við sökkuluppslátt.

Þá er vinkillinn skrúfaður fastur
við mótin og borð fest lárétt við efri
brún mótsins. Á borðin koma lóðrétt
bönd til þess að stilla mótin í lóð og
halda þeim niðri og saman.
Efst á mótin eru sett afréttingarborð og
þannig fenginn vinkill sem heldur efri
brún mótsins í línu.
1

Mikilvægt er að stífa mótin föst við
jörðu svo þau lyftist ekki þegar steypan
kemur í mótin.

Stuðningur við sökkuluppslátt.
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Sökkuluppsláttur
bundin plata.

250
150
300
500

VM250/150
400
300

150X25 MÓTATIMBUR

K 10

300

500

TENGIR MÓTIN SAMAN

VM400/300

Ef gólfplantan er bundin er best að raða
sökkulmótunum upp í gólfhæð og saga
síðan 5sm ofan af innra byrgði efstu
mótanna. Þá er sökkullinn steyptur upp
undir gólf plötu.

K 10

EINANGRUN

EINANGRUN

2 K 12

2 K 12

2 K 12

2 K 12

4 K 12

4 K 12

300
1000

300

1

2

3

Næst eru sagaðir 10sm neðan af
veggjamótunum og þau sett ofan á
sökkulinn. Tengja þarf veggjamótin við
sökkulinn með láréttu 25mm x 150mm
borði og gólfplatan steypt.

Sökkuluppsláttur fyrir bundna plötu.

250
150
300

Sökkuluppsláttur
undir timbur- eða sumarhús.

VM250/150
500

Teikningin sýnir eina útfærslu af sökkul
fyrir timbur- eða sumarhús.
Framleiðendur timburhúsa gera
mismunandi kröfur um frágang eða
útfærslu á steyptum sökkli.

300
K 10

K 10

EINANGRUN

VM300-250/150
300
200
300

2 K 12

2 K 12

2 K 12

2 K 12

4 K 12

4 K 12

Hér er sýnd útfærsla þar sem botnreim
er felld í gólfplötuna. Algengt er þó að
reim er fest með múrboltum ofan á
plötuna.

VM300/200

2

1

3

Sökkuluppsláttur undir timburhús.
Hefðbundinn sökkuluppsláttur og
veggur úr Varmamótum.

5 OG 10 SM SAGAÐIR UNDAN NEÐSTA
(AFSKURÐUR NOTAST INNAN Í GLUGGAGÖT)
5 SM

10 SM

Teikningin sýnir hvernig best er að hefja
uppslátt þar sem Varmamót koma á
hefðbundinn sökkul.

1
150X25 MÓTATIMBUR

100X50 LEIÐARI
5 SM FYRIR NEÐAN
ENDANLEGA GÓLFPLÖTU

20 SM FRÁ BRÚN

K 10

150X25 MÓTATIMBUR
UTAN Á LEIÐARANN K 10

200

1

Sagað undan neðsta mótin.
( Afskurður nýtist oftast inn í
gluggagöt ).

2

Leiðari er festur utan og ofan á
sökkulinn.

3

Neðstu mótin skorðuð á milli
leiðarana.

5 SM
EINANGRUN

EINANGRUN

1000

2

1000

3

Hefðbundinn sökkuluppsláttur, veggir úr Varmamótum
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250
150
300

VM250/150

500

Sökkuluppsláttur
fljótandi plata.

300

Ef gólfplantan er fljótandi er best að
nota þar til gert "millistykki" á milli
25 sm og 30 sm móta til að tengja
sökkul við útvegg.

K 10

VM300-250/150
300
200

EINANGRUN
2 K 12

300

1000
VM300/200

2 K 12
4 K 12

300

1

2

Sökkuluppsláttur fyrir fljótandi plötu.

Jarðvegsfylling.
Áður en jarðvegi er rutt að sökklinum
er gott að bera á hann sökkultjöru að
utanverðu. Gæta þarf þess að nota
einungis sökkultjöru sem ætluð er á
einangrunarplast. Varast skal að bera
sökkultjöru á fleti sem múraðir verða.
Ef um kjallaravegg er að ræða skal
jafnaframt nota sökkuldúk.
Sökkull, sökkultjara og jarðvegur.
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5. Veggir úr Varmamótum

Almennt.
Hægt er að fá veggjamót í nokkrum
stærðum og með misjafnlega mikilli
einangrun. Einnig er hægt að fá tvöföld
mót sem notast í þennsluveggi í stærri
byggingar.

Tvöföld mót fyrir þennsluveggi.

Það er afar fljótlegt og auðvelt að slá
upp veggjum með Varmamótum. Mótin
eru sett saman á samsettningartöppum
sem halda mótunum í skorðum.
Við uppslátt Varmamóta þarf lítið af
mótatimbri miðað við hefðbundinn
uppslátt. Í mótunum eru nælontengi úr
sem hafa mikið skrúfuhald. Í þau má
festa grind fyrir gifsplötur að innanverðu
og grind fyrir klæðningu að utanverðu.
Sökkull, gólf og byrjað á veggjum.

Stuðningur við mótin.
Þegar mótunum hefur verið raðað upp
undir glugga er nauðsynlegt að stífa
mótin og stilla þau af. Það getur maður
gert með mótatimbri sem er skrúfað
lárétt utan á mótin (í nælontengin).

Vinkill festur við gólfplötuna.
16

Lárétt borð er skrúfuð í aðra hverja
mótaröð. Upp frá vinklinum á borðin
koma lóðrétt bönd sem ná upp fyrir
hæð veggsins til þess að stilla mótunum
í lóð og halda þeim niðri og saman.

Stuðningur við vegg-uppslátt 1.hluti (að innanverðu).

Þegar mótunum hefur verið raðað upp
í þá hæð sem menn telja rétt að steypa
í eru fest lóðrétt borð á vegginn á þá
hlið sem enga grind hefur og þeim fest
á nokkrum stöðum í mótin. Mjög gott
er að hafa 120sm á milli borðanna.

Lóðrétt borð fest á veggin að utanverðu.

AFRÉTTINGARBORÐ

Efst á mótin eru sett afréttingarborð
og þannig fenginn vinkill sem heldur
mótunum í línu. Stilla þarf þá mótin
af með skástífum sem festar eru í
gólfplötuna.

LÓÐRÉTTBORÐ AÐ
UTANVERÐU

Stuðningur við vegg-uppslátt 1.hluti (snið).
17

Hornamótin eru veikustu mótin því
þar er þrýstingurinn mestur og auk þess
er þar lengst á milli nælontengjanna.
Mikilvægt er þess vegna að setja góðar
styrkingar á öll horn.
Á myndinni er sýnd ein aðferð við að
styrkja hornin. Vinkill er útbúinn úr
mótatimbri og hann skrúfaður fastur
á hornin.

Stuðningur við hornamót.

18

Í öðrum hluta uppsláttarins er steypt
upp undir sperrur. Hentugt er að reisa
stillas við innanverðan útvegginn, nýtist
hann þegar veggurinn er steyptur, þegar
sperrum er komið fyrir og þakið er
klætt.

Stuðningur við vegg-uppslátt 2.huti (stillas að innanverðu).

Uppsláttur úr Varmamótum með stillas
að innanverðu.

Stuðningur við vegg-uppslátt 2.huti (stillas að innanverðu).
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Í sumum tilvikum er betra að reisa
stillas við utanverðan útvegg. Nýtist
hann bæði þegar veggurinn er steyptur
og unnið er við þakið.

Stuðningur við vegg-uppslátt 2.huti og stillas (að utanverðu).

1200

Hæfilegt er að festa láréttu borðin í
annað hvert mót en lóðréttu böndin
með ca. 120sm millibili.

Stuðningur við vegg-uppslátt að innanverðu 2.hluti.
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Gluggar og hurðar.
Yfir gluggum, hurðum og stærri opum
t.d. bílskúrshurðum er oft nauðsynlegt
að hafa sterka járnbenta "steypubita" til
að halda uppi burðarvirkinu. Gluggar
eru oftast settir í húsin eftir uppsteypu,
en ef menn vilja steypa glugga í mótin
strax þegar húsið er steypt upp er það
einnig hægt. Algengara er að gluggarnir
séu settir í bygginguna eftir uppsteypu.

Lokun móta yfir gluggum.

UTANÁLIGGJANDI
FRAUÐPLASTLOK
50x250mm

INNFELLT
FRAUÐPLASTLOK
50x150mm

GLUGGI

GLUGGI

Til að loka mótunum yfir gluggum eru
notuð frauðplastlok. þau eru fáanleg í
3 metra lengdum í stærðunum
50x100mm, 50x150mm, 50x200mm,
50x250mm og 50x300mm.
Lokin má fella inní mótin eða hafa utan
á sjá mynd.

Lokun móta yfir gluggum.

Súlur.
Súlur eru fáanlegar í stærðunum 20, 25,
30, 40, 50, 60 og 70 sm sem flýta mikið
fyrir uppslætti kringum glug ga.

Súlur á milli glugga.
21

RA
SPER

K 10

VarmaMót
K 10
2750

2-HÆÐA HÚS

2550

K 10
2250

900
850
K 10

K 10

K 10

K 10

2750

2750
2550

K 10

2550

K 10
2 K 12

2 K 12

2250

2250
Afskurður fyrir steyptum plötum notast sem uppfylling
inn í gluggagöt og sem hækkun milli hæða.

900
850
2 K 12

500

K 10

2 K 12

900
850

K 10

K 10

K 10

K 10

200

200

900
850

200

K 10

150X25 MÓTATIMBUR

2 K 12

2 K 12

1000

2 K 12

2 K 12

1

2 K 12

2 K 12
1000

2 K 12

2 K 12

2

1000

2 K 12

3
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6. Frágangur á þökum

Almennt.
Sperrur eru ýmist steyptar í veggi eða komið
fyrir eftir uppsteypu. Eftirtaldar þrjár aðferðir
hafa verið notaðar.

Leiðari f/þaksperrur

Þaksperrum komið fyrir.

Járnteinn beygður
yfir sperru

Þaksperrur steyptar í vegg.

2550
K 10 C 300

Leiðari

2 K 12

Þegar efstu mótunum hefur verið komið
fyrir er láréttur leiðari skrúfaður innan á
veggin til að halda undir þaksperrurnar.
Þá er skorið úr efstu mótunum fyrir
sper r um og þeim komið fyrir.
Loftunarrörum er stungið í gegnum
mótin á milli sperra og járnteinar eru
beygðir yfir þær.

2050

Þaksperrur steyptar í vegg.

Borað fyrir járntein í
gegnum sperru

2550
K 10 C 300

Leiðari

Einnig hafa menn borað fyrir
járnteinunum í sperrurnar og þeir reknir
í gegnum sperrurnar. Staðsettning á
borgötunum verður að vera rétt.
Æskilegt er að þau séu dálítið fyrir neðan
miðja sperru.

2 K 12

2050

Þaksperrur steyptar í vegg.
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Járnteinn er þræddur á milli sperrra og
síðan er mótunum raðað á milli þeirra.

Borað fyrir járntein í sperrurnar.

Þegar járnteinunum hefur verið komið
fyrir eru mótin sniðin á milli sperra.
Eftir að búið er að festa mótunum og
stilla þau af er hægt að steypa
þaksperrurnar fastar.

Mót sniðin á milli sperra.

Sperrur á vegglægju(reim).
Reim
2550
K 10 C 300

Eftir að veggurinn hefur verið steyptur
upp undir sperrur er vegglægja sett ofan
á hann. Henni er fest með múrboltum.
Byggingarvinklum er nú komið fyrir og
sperrum fest í þá. Að lokum þarf að
klæða á milli sperra með plötum.

2 K 12

2050
Sperrur á reim.
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Sperrur í stólum.

2550

Áður en veggurinn er steyptur upp undir
sperrur er stólum komið fyrir í
mótunum. Stólarnir stilltir af og
veggurinn steyptur. Þá þarf að klæða á
milli sperra með plötum.

K 10 C 300

2 K 12

2050
Sperrur í stólum.

Stillas reystur við utanverðan útvegg
kemur bæði að notum við að steypa
veggi og þegar unnið er við sperrur og
þak.

Stillas við utanverðan vegg.
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7. Frágangur á gluggum og hurðum.

Almennt.
Hentugt er að steypa upp undir glugga
áður en uppslætti í kringum glugga er
komið fyrir. Það auðveldar stífingu undir
mótin yfir gluggum.

Stuðningur við mótin í gluggaopi.

Ekki þarf að klæða innan í glugga og hurðaop.
Nægjanlegt er að halda undir frauðplastlokin
með 25x150mm timbri.

Stuðningur við mótin í hurðaropi.
26

Æskilegt er að einangrað sé fyrir ofan og
með hliðum glugga og hurða. Fyrir ofan
glugga og hurðir eru notaðir tregbrennanlegir einangrunarrenningar sem
ýmist falla inn í mótin eða leggjast utan á
þau. Renningarnir eru lagervara hjá
Varmamamótum.

Frauðplastlok 50x150mm sett inn í mót.

Margar aðferðir hafa verið notaðar við
að festa, ganga frá og þétta með gluggum
og hurðum. Á eftirfarandi teikningum eru
sýndar nokkrar þeirra. Á teikningunum
eru allir veggir sýndir múraðir að utan og
innan. Geta þessar aðferðir þó dugað fyrir
flestar gerðir klæðninga. (Sjá teikningar
á næstu blaðsíðum).
Teikningar:
VM-01 Glug gi festur í trékubba.
VM-02 Gluggi festur með vinklum.
VM-03 Gluggi festur með kambboltum.

Frauðplastlok 50x250mm sett utan á mót.
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VARMAMÓT

KAMBSKRÚFA
6X130mm

FRAUÐPLAST LOK 150X50 YFIR GLUGGA
FÚGAVARIN
FURA 50X100mm

ÞÉTTILISTI OG FÚGUKÍTTI
AÐ INNAN

TJÖRUHAMPUR
TJÖRUHAMPUR

ÞÉTTILISTI

RYÐFRÍ TRÉSKRÚFA
6mm

FÚGUKÍTTI

ÞÉTTILISTI OG
FÚGUKÍTTI
AÐ UTAN

ÞÉTTILISTI OG FÚGUKÍTTI
AÐ INNAN

KAMBBOLTI
10X145mm

SÓLBEKKUR

VATNSBRETTI
MÚR
MÚRKERFI
S250 STEYPA
Teikn
Blað

VM-01

FRÁGANGUR VIÐ GLUGGA
LÓÐRÉTT DEILI

1-3

GLUGGI FESTUR Í TRÉKUBBA

VarmaMót ehf
varmamot.is

Framnesvegi 19 Reykjanesbæ S:421-6800

STEINING
YFIRMÚR

FÚAVARIN
FURA 50X100mm

FÚGUKÍTTI

VARMAMÓT

ÞÉTTILISTI
GRUNNMÚR OG
GLERTRÉFJANET

KAMBSKRÚFA
6X130mm

TJÖRUHAMPUR

TJÖRUHAMPUR

MÚR
S250 STEYPA
RYÐFRÍ TRÉSKRÚFA
6mm
Teikn
Blað

VM-01
2-3

FRÁGANGUR VIÐ GLUGGA
LÁRÉTT DEILI

GLUGGI FESTUR Í TRÉKUBBA

ÞÉTTILISTI OG
FÚGUKÍTTI AÐ
INNAN

VarmaMót ehf
Framnesvegi 19 Reykjanesbæ S:421-6800

varmamot.is
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FRAUÐPLASTLOK
50X150mm
RYÐFRÍ
TRÉSKRÚFA
6mm

FÚGAVARIN
FURA 50X100mm

FÚAVARIN
FURA 50X100mm

KAMBSKRÚFA
6X130mm

FÚGAVARIN
FURA 50X100mm

FÚAVARIN
FURA 50X100mm

KAMBSKRÚFA
6X130mm
RYÐFRÍ TRÉSKRÚFA
6mm
KAMBBOLTI
10X145mm

1
1

2

3

Skorið úr einangrun fyrir 50x100x250mm fúavörðum trékubbum og þeir festir

með 2stk 6x130mm kambskrúfum.
2

Teikn
Blað

Glugga komið fyrir og hann festur í 50x150 trékubbana með ryðfríum 6mm

VM-01

FRÁGANGUR VIÐ GLUGGA

SNIÐ

3-3

3

Snið á glugga í vegg. Sýnir hvernig glugginn er festur allan hringinn.
Með 6mm ryðfríum tréskrúfum í 50x100mm trékubba að ofan og á hliðunum.
Með tréskrúfum í hliðarnar og að ofan en með 10x145mm kambboltum að neðanverðu.

VarmaMót ehf

GLUGGI FESTUR Í TRÉKUBBA

Framnesvegi 19 Reykjanesbæ S:421-6800

varmamot.is

VARMAMÓT
FRAUÐPLAST LOK 150X50 YFIR GLUGGA

KAMBBOLTI
10X165mm

GRUNNMÚR OG GLERTRÉFJANET
(INN Í GLUGGA OP)
ÞÉTTILISTI OG FÚGUKÍTTI
AÐ INNAN

TJÖRUHAMPUR
ÞÉTTILISTI

TJÖRUHAMPUR
FÚGUKÍTTI

ÞÉTTILISTI OG
FÚGUKÍTTI
AÐ UTAN

ÞÉTTILISTI OG FÚGUKÍTTI
AÐ INNAN

KAMBBOLTI
10X145mm

SÓLBEKKUR

VATNSBRETTI
MÚR
MÚRKERFI
S250 STEYPA
Teikn
Blað

VM-02
1-3

FRÁGANGUR VIÐ GLUGGA
LÓÐRÉTT DEILI

GLUGGI FESTUR MEÐ
KAMBBOLTUM

VarmaMót ehf
Framnesvegi 19 Reykjanesbæ S:421-6800

varmamot.is
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STEINING
FÚGUKÍTTI

YFIRMÚR

VARMAMÓT

ÞÉTTILISTI
GRUNNMÚR OG
GLERTRÉFJANET

KAMBBOLTI
10X165mm

TJÖRUHAMPUR

TJÖRUHAMPUR
MÚR
ÞÉTTILISTI OG
FÚGUKÍTTI AÐ
INNAN

S250 STEYPA

Teikn
Blað

VM-02

FRÁGANGUR VIÐ GLUGGA
LÁRÉTT DEILI

2-3

VarmaMót ehf

GLUGGI FESTUR MEÐ
KAMBBOLTUM

Framnesvegi 19 Reykjanesbæ S:421-6800

varmamot.is

FRAUÐPLASTLOK
50X150mm
KAMBBOLTI
10X165mm
KAMBBOLTI
10X165mm

KAMBBOLTI
10X165mm

KAMBBOLTI
10X165mm

KAMBBOLTI
10X165mm

KAMBBOLTI
10X165mm

KAMBBOLTI
10X165mm

KAMBBOLTI
10X165mm

KAMBBOLTI
10X145mm

KAMBBOLTI
10X145mm
KAMBBOLTI
10X145mm

1
1

2

Glugga komið fyrir og stilltur af með fleigum og festur með 10x165mm kambboltum

2

að ofan og á hliðunum en með 10x145mm kambboltum að neðan.

Teikn
Blað

VM-02
3-3

FRÁGANGUR VIÐ GLUGGA
SNIÐ

Snið á glugga í vegg. Sýnir hvernig glugginn er festur allan hringinn
með kambboltum.

GLUGGI FESTUR MEÐ
KAMBBOLTUM

VarmaMót ehf
Framnesvegi 19 Reykjanesbæ S:421-6800

varmamot.is
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MÚRBOLTI 10X90mm

VARMAMÓT

FRAUÐPLAST LOK 150X50 YFIR GLUGGA
STÁLVINKILL
6X50X140X170mm

TJÖRUHAMPUR
ÞÉTTILISTI

GRUNNMÚR OG GLERTRÉFJANET
(INN Í GLUGGA OP)

FÚGUKÍTTI

ÞÉTTILISTI OG FÚGUKÍTTI
AÐ INNAN
RYÐFRÍAR TRÉSKRÚFUR
6mm

TJÖRUHAMPUR

ÞÉTTILISTI OG
FÚGUKÍTTI
AÐ UTAN

ÞÉTTILISTI OG FÚGUKÍTTI
AÐ INNAN

KAMBBOLTI
10X145mm

SÓLBEKKUR

VATNSBRETTI
MÚR
S250 STEYPA

MÚRKERFI

Teikn
Blað

VM-03

FRÁGANGUR VIÐ GLUGGA
LÓÐRÉTT DEILI

1-3

GLUGGI FESTUR MEÐ
VINKLUM

VarmaMót ehf
Framnesvegi 19 Reykjanesbæ S:421-6800

varmamot.is

STEINING
FÚGUKÍTTI

YFIRMÚR

ÞÉTTILISTI

GLERTRÉFJANET
GRUNNMÚR OG

TJÖRUHAMPUR

MÚRBOLTI
10X90mm

MÚR
S250 STEYPA
RYÐFRÍ TRÉSKRÚFA
6mm

Teikn
Blað

VM-03
2-3

VARMAMÓT

FRÁGANGUR VIÐ GLUGGA
LÁRÉTT DEILI

GLUGGI FESTUR MEÐ
VINKLUM

STÁLVINKILL
6X50X140X170mm

ÞÉTTILISTI OG
FÚGUKÍTTI AÐ
INNAN

VarmaMót ehf
Framnesvegi 19 Reykjanesbæ S:421-6800

varmamot.is
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MÚRBOLTI
10X90mm

MÚRBOLTI
10X90mm

MÚRBOLTI
10X90mm

STÁLVINKILL
6X50X140X170mm

STÁLVINKILL
6X50X140X170mm

STÁLVINKILL
6X50X140X170mm

MÚRBOLTI
10X90mm

STÁLVINKILL
6X50X140X170mm

STÁLVINKILL
6X50X140X170mm
KAMBBOLTI
10X145mm

STÁLVINKILL
6X50X140X170mm

MÚRBOLTI
10X90mm

KAMBBOLTI
10X145mm

KAMBBOLTI
10X145mm

1
1

2
2

Skorið úr einangrun fyrir 6x50x140x170mm vinklum.
Vinklar festir á gluggann með ryðfríum tréskrúfum,

Útlitsmynd og snið á glugga í vegg.
Sýnir hvernig glugginn er festur allan hringinn.

glugganum komið fyrir og hann festur við steypta vegginn með 10x90mm múrboltum.
Teikn
Blað

VM-03
3-3

FRÁGANGUR VIÐ GLUGGA

GLUGGI FESTUR MEÐ

SNIÐ OG ÚTLITSMYND

VINKLUM

VarmaMót ehf
Framnesvegi 19 Reykjanesbæ S:421-6800

varmamot.is
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8.Múr og klæðning.
Almennt.
Að utan er bæði hægt að múra eða klæða
veggina.
Mótin er hægt að fá með raufum fyrir grind
undir lárétta eða lóðrétta klæðningu.
Raufarnar er gerðar við nælontengin þannig
að grindin leggst fast við þau og fær við það
traustari festu. Þegar notaðar eru loftræstar
klæðningar skal setja eldvörn þétt að plastinu
til dæmis múr eða útigifs.

Lárétt klæðning.
MÚRAÐ Á MILLI
GRINDARBANDA

Raufarnar fyrir grindina er á 15sm millibili.
Lóðréttur leiðari fyrir klæðninu getur því
verið með 15, 30, 45 eða 60 sm millibili.

Lárétt klæðning.

Lóðrétt klæðning.
MÚRAÐ Á MILLI
GRINDARBANDA

Láréttu raufarnar eru á 30sm millibili .
Láréttur leiðari fyrir klæðningu er því
heppilegastur með 30 eða 60 sm millibili.

Lóðrétt klæðning.
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INNI

ÚTI
GRUNNMÚR OG
GLERTRÉFJANET

GIFSPLATA
13mm
Skrúfuð beint í
nælon tengin.

YFIRMÚR
STEINING

Miklar framfarir hafa orðið á múrefnum
á síðustu árum og aðferðum þeim sem
beytt er við notkun þeirra.
Er nú komin góð reynsla á notkun
þessara efna á einangrunarplast utanhús.
Til eru nokkrar tegundir múrkerfa.
Algengt er að notuð séu múrkerfi samsett
á þann hátt sem skýringamyndirnar sýna.

Múrkerfi með glertrefjaneti.

Ath: Leitast skal við setja á múrhúð á
einangrunarmótin eins fljótt og auði er.
Ef mótin standa óvarinn fyrir sól og
veðrun í lengri tíma en 4-6 vikur getur
myndast filma á plastinu sem minkar
viðloðun múrefna.

INNI

ÚTI
NET
HEITSINKHÚÐAÐ

GIFSPLATA
13mm
Skrúfuð beint í
nælon tengin.

Múrkerfi.

GRÓFUR
GRUNNMÚR

Ef múra á veggi úr einagrunarmótum
eftir lengri tíma er mikilvægt að hreynsa
af þeim filmuna. Það er hægt að gera
með því að skafa plastið með sög eða
bursta það með stífum kúst. Einnig hefur
gefið góða raun að háþrýstiþvo vegginn
með háþrýstidælu.

ÁFERÐARMÚR

Múrkerfi með heitsinkhúðuðu neti.
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9. Yfirlit yfir kerfi Varmamóta.

B45-250/100H

B45-250/100V

B90-250/100H

E250/100

B45-250/150H

S250/100-700

S250/100-600

S250/150-250

Kerfið ekki lagervara. Afgreiðslufrestur
er 3-4 vikur.

S250/100-400

S250/150-300

B45-250/150V

VM250/100
Varmamót með 2x75mm einangrun
og 100mm steyptum vegg. 45° horn
eru væntanleg árið 2003. Þetta kerfi
hentar sérlega vel í einlyft hús og
sumarbústaði þar sem þörf er á
sérstaklega góðri einangrun, t.d utan
hitaveitusvæðis.

0250/100

S250/100-500

S250/150-200

B90-250/100V

B90-250/150H

B90-250/150V

VM250/150
E250/150

S250/150-500

S250/150-200

Varmamót með 2x50mm einangrun
og 150mm steyptum vegg eru mest
notuðu mót kerfisins. Með þeim má
byggja hús upp á nokkrar hæðir.
45°horn eru væntanleg árið 2003.
Mótin henta bæði til ibúðarhúsa og
iðnaðarhúsa.

0250/150

S250/150-600

S250/150-250

S250/150-300

S250/150-700

S250/150-400

35

B45-300/150H

B45-300/150V

B90-300/150H

0300/150

E300/150

S300/150-500

S300/150-200

S300/150-700

S300/150-600

S300/150-250

B45-300/200H

B90-300/150V

B45-300/200V

S300/150-300

B90-300/200H

VM300/150
Varmamót með 2x75mm einangrun og
150mm steyptum vegg. Ef byggja á
sérstaklega vel einangruð hús og þar sem
upphitun þarf að nýta sem best,
t.d. utan hitaveitusvæðis. 45°horn eru
væntanleg árið 2003.
Kerfið er ekki lagervara. Afgreiðslufrestur
er 3-4 vikur.

S300/150-400

B90-300/200V

VM300/200
0300/200

E300/200

S300/200-500

S300/200-200

Varmamót með 2x50mm einangrun
og 200mm steyptum vegg. Eru mest
notuð í sökkla. Einnig í stoðveggi á
1.hæð upp að landfyllingu og í hús
sem byggð eru upp á margar hæðir.

S300/200-600

S300/200-250

S300/200-300

S300/200-700

S300/200-400
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VM400/2x135
SX400/2X135

OX400/2X135

E400/300

Tvöföld varmamót með 50+40+50mm
einangrun og 2x135mm steyptum
veggjum. Þau eru notuð í þennsluveggi
í stórar byggingar. Kerfið er notast í
sökkla og súlurnar henta vel t.d. sem
undirstöður undir þakbita í iðnaðarhúsnæði.

0400/300

Kerfið er ekki lagervara. Afgreiðslufrestur
er 3-4 vikur

S400/300-500

S400/300-700

S400/300-600

VM400/300
S400/300-200

S400/300-250

SX300/2X85

S400/300-400

S400/300-300

Súlumót úr 50mm þykkri einangrun
m e ð m i s mu n a n d i r ý m i f y r i r
steypukjarna. Þau eru notuð til þess að
steypa stoðir undir gólfplötu, öfluga
þakbita eða undir timbur- og sumarhús.

OX300/2X85

Önnur mót
E400/200

0400/200

S400/150

O400/150

0400-300/200

0300-250/150

Varmamót eru fjölbreytt og öflugt kerfi.
T.d eru mót sem tengja saman 250mm
kerfið við 300mm og mót sem tengja
saman 300mm kerfið við 400mm.
Einnig mót fyrir kæli- og frystiklefa og fl.
Afgreiðslufrestur er 3-4 vikur.
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