CHECKLISTA ISOCERT 1

För montering av ISODRÄN-systemet på källarvägg.

Entreprenörens namn/telefonnummer

Fastighetsbeteckning

Montering klart

Arbetsinstruktionen hittar du på www.isodran.se

Sid 1 (2)

Fyll gärna i eventuella kommentarer:

Nr

Benämning, sidhänvisningar är till vår arbetsinstruktion
Inspektera källarutrymmen och notera eventuella fuktgenomslag och sprickor.

1
Är schakt utförd enligt arbetsinstruktionen? (sid 3)
2

3

Har filterduk (nålfilt/termisk minimum 130 g/m²) placerats hela vägen ner till schaktbotten mellan schaktvägg
och makadam/lös Leca? (sid 3-15)

Har eventuellt tätskikt avlägsnats i erforderlig omfattning? (sid 4)
4
Har eventuella skador på grundmuren lagats? (sid 4)
5
Har ett hålkärl (frånlut) enligt figur 5 (sid 4) utförts på den utstickande sulan?
6
Har dräneringsröret placerats på rätt djup enligt figur 5 (Sid 4)? Beakta undantagen! (sid 4)
7

8

Är det korrekt fall på dräneringsröret? (sid 4)
OBS! Dränledningen kan under vissa omständigheter läggas utan fall, dock aldrig i bakfall.

Finns det tillräckligt med makadam / lös Leca runt dräneringsröret? Figur 6, 7a, 7b (sid 5) och figur 9, 10a, 10b (sid 6)
9
Har tillräckligt antal inspektionsbrunnar installerats på dräneringsröret? (sid 4)
10

11

Om dräneringsröret placerats i nivå med underkant betong, eller om det är stor fuktbelastning, är det då
kompletterat med 200 mm ISODRÄN-skiva vid den nedersta delen och upp 500 mm från innergolv enligt
figur 9, 10 a, 10 b (sid 6)? Se även dimensionering (sid 5)

Utfört

ü

Sid 2 (2)

Utfört

Nr

Benämning, sidhänvisningar är till vår arbetsinstruktion

12

Vid utstickande sula, har det lagts två lager ISODRÄN-skivor på den utstickande sulan med en 0,2 mm åldersbeständig plastfolie mellan? Figur 7a, 7b (sid 5) och figur 10a, 10b (sid 6). Alternativ finns utan folie, gäller
bara vid liten fuktbelastning och 200 mm isolering. (Sid 13)

ü

Är det säkerställt hur drän/dagvatten tas om hand? (Ange i kommentar hur + eventuell bilaga)
13
Används rätt hårdhet på ISODRÄN-skivan beroende på vilket schaktdjup det är? (sid 5)
14
Ifall motlutande terräng/djupa schakter, har ISODRÄN-säkerhetsduk använts? (sid 7)
15
Är filterduken / filterdukskappan (nålfilt / termisk minimum 130 g/m²) korrekt monterad uppe vid täcklisten? (sid 16)
16
Är täcklisten fäst med slagnit med ett c/c på maximum 150 mm? (Sid 8, 16)
17
Är det tätat mellan täcklist och vägg med erfoderlig mängd tätmassa? (Sid 8, 16)
18

19

Vid återfyllnad, är frånlut 1:20, av marken från huset tillgodosett? (sid 16). OBS! Efterkontroll på våren samt ett
år efter återfyllnad. OBS! Täcklisten ska alltid ligga under marknivån, ej synlig!

Har denna checklista fyllts i korrekt och överlämnats till beställaren?
20
21

Övriga kommentarer

Bifogade handlingar/dokument:
Datum/Underskrift Entreprenör

Datum/Underskrift Fastighetsägare

Offert/Avtal

Dagvattenritning

Bilddokumentation

Övriga dokument, ange vad:

Dräneringsritning

