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Monteringsanvisning för Nivellgolv
Förberedelser

 Väg av golvytorna och kontrollera höjdmått till färdig golvnivå. Ta 
hänsyn till mått för övergolv och beläggningar, så att exempelvis 
dörrar går fritt. Underlaget skall vara rengjort och tätt.

1   Förmontera Nivellskruvarna i reglarna. Arbeta gärna stående 
vid en arbetsbock eller liknande (se bild 1). 

2  Skruva ner ändskruvarna och mittenskruven till ungefärlig 
färdig höjd och de mellanliggande skruvarna någon cm mindre (se 
bild 2). 

Regelmontage
3   Börja med att fästa reglarna i en ram runt rummet (val av 

infästning efter underlag). Fäst först ändskruvarna samt en av  
mittenskruvarna och höjdjustera dessa till rätt nivå (se bild 2 och 
3). Skruva ned resterande skruvar mot fast underlag, gör fast och 
utför finjusteringen av samtliga skruvar. 

4   Invägning av reglar ska ske så nära justerskruvarna som möj-
ligt (min 34 mm av Nivell skruven skall vara kvar i träregeln). 

Var noga med att kontrollera infästningen! Reglarna ska monteras 
med 20-60 mm friavstånd till vägg (A) och 5–20 mm friavstånd 
mellan reglernas ändar (B) (se bild 3). Därefter monteras reste-
rande reglar. Dammsug betongplattan innan isolering och övergolv 
monteras.

Vid isolering
Placera ut isoleringsbärarna så att varje isoleringsskiva kommer  
att stödjas av minst tre isoleringsbärare på var sida och lägg ut iso-
leringsskivorna med den förstärkta sidan nedåt. Mellan ramregel 
och vägg, förutsatt att vägg inte är fuktig, skall utrymmet isoleras.

OBS! 
• Vid möblerbara väggar ska extra ”ramregel” på c/c 300  
 monteras vid parallellt montage med väggen, som ett extra 
 stöd för golvskivan för tyngre belastningar (D) (se bild 3).

• Ett bra hjälpmedel vid monteringen är regelhållare art 990/992 
 som håller reglarna på rätt c/c-avstånd (C) (se bild 3).

• Vid montering av plastskruv 516, 518, 520, 521, 531, 536, 
 560 och 565 där skruvförstärkare ingår skall alltid dessa 
 monteras i skruven och vara 5–15 mm under regelns överkant. 

• För att eliminera rörelse i golvet vid användande av art nr 
 531/536 skall en stödskruv typ art nr 501/503 anbringas 
 horisontellt i ramreglar 2 st per regel. Drages dikt mot 
 vägg utan att spänna (utan infästning). 

• Injustering av plastreglar bör göras så nära Nivell skruvarna 
 som möjligt. 

•  Vid montering av P- eller CE-märkt 22–38 mm golvspån-
 skiva i minst klass P6 som kan skarvas fritt mellan reglar
  på plastregel art nr 300 ska alltid akrylfästmassa användas. 

•  För gott slutresultat rekommenderas att P-märkt eller CE-
 märkt 22–38 mm golvspånskiva i lägst klass P6 eller motsva-
 rande används. Följ respektive skivleverantörs 
 monteringsanvisningar. 

•  Golvspånskivan anpassas efter EKS belastningsgrupper. 

•  Lim får ej appliceras över skruv eller i skruvhål. 

1
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A ”Ramregel” från 20 – 60 mm från vägg, vid golvdon 
placeras ramregel 60 mm ifrån vägg

B Regeländar med ett friavstånd på 5-20 mm

C Regelavstånd normalt c/c 600 mm

D Extra ”ramregel” c/c 300

E Om befintligt gänghål kapas bort skall detta ersättas 
med ny skruv 50 mm in på regel

Montaget är som för ett vanligt Nivellgolv på trä- eller betongunderlag. 

Observera att ramregeln sätts med avstånd till vägg, lämpligtvis  

20-60 mm. Golvskivan avslutas min 5 mm från vägg (hänsyn tas till 

golvfabrikants anvisning för fuktrörelse). Efter väggar som är möbler- 

bara och där stor last är att vänta som exempelvis bokhylla, sätts 

dubbla ramreglar med cc avstånd 300 mm. 

1. Borra minst 45 mm och 
avlägsna borrkaxet. Använd 
5 mm borr art nr 970-972.

2. Skruva ner betongskruven 
med magnethylsa 935 och 
hylshållare 936 eller 937.

1. Borra minst 45 mm och 
avlägsna borrkaxet. Använd 
6 mm borr art nr 950-952.

2. Slå ner pluggen med det 
röda dornet 601 A/602 A/ 
603 A.

3. Driv fast pluggen med det 
blå dornet 601 B/602 B/ 
603 B.

A  Betongskruv (art 913, 914) B   Betongplugg (art 901, 910)

1-2.  Använd Hiltipistol DX 41 med styrhylsa och skjutspik 
för Nivell System. Prata med din Hilti-representant.

C   Hilti skjutspik D   Träskruv (art 942, 943)

Vid träbjälklag används trä skruv 942 eller 943 och 
mag net hyl sa 935 och hylshållare 936 och 937.

Infästning    Det fi nns fyra olika sätt att fästa Nivellskruvarna i underlaget.

Mellanväggar
TM-Plankan gör det lätt att lyfta under mellanväggar och att få det tätt. 
Skall golvet ventileras eller om ljudkrav föreligger, skall fogning och 
drevning utföras med noggrannhet för att säkerställa funktionen.Vid 
ljudsektionering mellan rum – se Nivell Systems ljudbroschyr sidan 7-8.

Slutförande
Såga av överskjutande skruv med sticksåg, al ter na tivt skär av dem 
med skarpt stämjärn. (Skru var na får ej brytas eller slås av.) Efterslå 
be tong plug ga rna eller efterdra betongskruvarna om nödvändigt. 
Kon trol le ra att skru var na sitter fast i underlaget.

Övergolv
För gott slutresultat rekommenderas att 22 mm golvspånskiva används. 
Följ respektive skivleverantörs monteringsanvisningar. Ovanpå denna 
skiva läggs valfri golvbeläggning där leverantörens anvisningar ska följas.
Parkett eller trägolv ska enligt branschkrav skyddas av en diffusions-
spärr. Placera diffusionsspärren efter respektive leverantörs anvisning.
 

För fukt- och/eller emissionspåverkade konstruktioner rekommenderas 
alltid Nivell Systems typgodkända golvventilation.

Golvvärme
I de fall då golvvärme monteras sker detta enligt golvvärme-
leverantörens anvisning på uppreglat golv.
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TM-planka, art nr 225

DANSK

Montageanvisning – Nivell
Læs hele anvisningen inden monteringen. Opbevar strøerne tørt både før, under og efter monteringen (relativ 
luftfugtighed ca. 50% - min. 35%, max. 65% i kortere perioder - ved ca. 20OC). Bryd ikke emballagen inden monteringen.

A: 50 - 80 mm afstand mellem strø og væg.
B: Ekstra strøer langs vægge.
C: Minimum 10 mm afstand til væg.
D: Strøsamlinger skal forskydes minimum 300 mm.
E: Lægte/forskallingsbræt – Kun ved montering uden  
 fastgørelse.

Monteringsråd för standardgolv
Om golvet skall ventileras eller ljudreduceras, läs broschyrerna ”Vent” respektive ”Ljud”.

Förberedelser
1. Väg av golvytorna och kontrollera höjdmått till färdig 
golvnivå. Ta hänsyn till mått för över golv och beläggningar, så att 
exempelvis dörrar går fritt. Underlaget skall vara rengjort och tätt.

2. Förmontera Nivell skruvarna i reglarna. Arbeta gärna 
stående vid en arbetsbock eller liknande (se bild 1). Skruva ner 
ändskruvarna till ungefärlig färdig höjd och de mel lan lig gan de 
skruvarna någon cm mindre (se bild 3). 

Regelmontage  Se   Infästning 
3. Börja med att infästa reglarna i en ram runt rum men. 
Fäst först ändskruvarna samt en av mittenskruvarna och 
höjdjustera dessa till rätt nivå (se bild 3 – 4). Skruva ned 
resterande skruvar mot fast underlag, gör fast och utför 
fi njusteringen av samtliga skruvar. (Min 34 mm av Nivell skruven 
skall vara kvar i regeln, gäller ej 10 mm plastregel.) Var noga 
med att kontrollera infästningen! Efterslå be tong plug ga rna eller 
efterdra betongskruvarna vid behov. Reglarna ska mon te ras med 
60 mm fri av stånd till vägg (A) och 5–20 mm friavstånd mellan 
reg ler nas ändar (B). Därefter monteras resterande reglar. Undvik 
att re gel skar var kommer i en rak linje över rummet (D).
Dammsug betongplattan innan isolering och övergolv monteras.

Vid isolering
4. Placera ut isoleringsbärarna så att varje iso le rings ski va kommer 
att stödjas av tre punk ter på var sida och lägg ut isoleringsskivorna 
med den förstärkta sidan nedåt.

OBS! 
• Vid möblerbara väggar rekommenderas extra ”ramregel” på c/c 300 
 (På grund av övergolvet och vid parallellt montage med väggen.) (E)

• Ett bra hjälpmedel vid monteringen är art 990 ”Hållger” som håller 
 reglarna på rätt c/c-avstånd (C).

• Injustering av plastreglar bör göras så nära Nivell skruvarna som möjligt. 

• Fäst spånskivan på plastregeln med tätnings-/fästmassa, art nr 1421 
 (åtgång cirka 25 lm regel/förpackning).

• Vid montering med plastskruv 530 och 535 skall skruvstöd art 570 
 användas vid c/c 600. Annars c/c 300.

• För att eliminera rörelse i golvet vid användande av art nr 530/535 skall en 
 stödskruv typ art nr 501/503 anbringas horisontellt i ramreglar ca 2 st per 
 regel. Drages dikt mot vägg utan att spänna (utan infästning). Vid gipsvägg 
 skall stödskruv monteras där gipsskivan är monterad i väggregeln.

Tillverkarförsäkran: I enlighet med 16 § i BFS 2000:27 Typ 2.  Vid leverans till 
byggarbetsplats skall denna tillverkarförsäkran alltid överlämnas till arbetsledningen.

Bygginnovationer i Mariestad AB försäkrar att tillverkning av NIVELL SYSTEM 
sker i enlighet med Tg-bevis nr 1255/97 och 0469/01 och till detta bevis 
hörande och refererande handlingar.

A. ”Ramregel” 60 mm från vägg.
B. Regeländar med ett friavstånd på 5–20 mm.
C. Regelavstånd normalt c/c 600 mm.
D. Regelavslut förskjuts med minst 10 cm.
 (Ej vid golvspånskiva)
E. Extra ”ramregel” c/c 300 (på grund av övergolvet).
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E   Plastskruv inkl stödplatta

När infästning med skruv (A,D), plugg (B) 
eller skjutspik (C) inte är möjlig, går det 
att använda Nivell Systems plastskruv med 
stödplatta. Den fastmonteras med anpassat 
lim (ingen borrning). Kontakta Nivell support 
för mer info.

 Att tänka på...
• Om underlaget där skru ven 
kommer att hamna är mycket 
ojämnt, slå rent med en hammare.

• Nivellskruvarna skall sitta helt 
fast i un der la get.

• Om en Nivellskruv blivit fel ak tigt 
monterad skall den elimineras. 
Ett nytt hål görs då bredvid det 
gamla. Samt ny skruv monteras.

• Lägsta höjd mellan betong och 
Nivell träregel är 10 mm resp. 
plastregel 5 mm.

5 mm
art 570

Då ljudskruv 535 
användes skall alltid 
skruvstöd art nr 570 
kapas 5 mm under 
regelns ök. för att 
förhindra “kortslutning”

706/708
 
 Långa justerverktyg 
  (600/1000 mm)

715 
 Injustering för laser

För att eliminera rörelse i golvet vid 
användande av art nr 530/535 skall en 
stödskruv typ art nr 501/503 anbringas 
horisontellt i ramreglar (ca 2 st per regel). 
Drages dikt mot vägg utan att spänna 
(utan infästning).  Vid gipsvägg skall 
stödskruv monteras där gipsskivan är 
monterad i väggregeln.

Höga golvkonstruktioner

Vid montering med plastskruv 530 och 535 skall skruvstöd art 570 användas vid c/c 600. Annars c/c 300.

Förbättra arbetsställningen med 
Nivell Systems långa verktyg

Forberedelse
1. Marker den færdige overkant af strøer, rundt på vægge. Marker evt. 
også strøernes placering med en kridtsnor.

2. På betongulve eller andre uorganiske materialer udlægges en 0,2 
mm PE-folie som fugtspærre. Folien trækkes ca. 10-15 cm op ad 
væggene, afhængigt af færdig gulvhøjde. Alle samlinger tapes. Der 
skal være fugtspærre alle steder hvor der er, eller kan forekomme, 
fugtopstigning eller dampdiffusion. Ved tvivl, kontakt Molands 
tekniske afdeling.

3. Læg strøerne op på bukke og formonter skruerne. De yderste skruer 
skrues til ca. færdig højde. De mellemliggende skruer skrues ca. 20 
mm mindre. 

Strømontering
Om strøerne skal fastgøres til underlaget, afhænger af den enkelte 
konstruktion og hvad der er foreskrevet. Ved tvivl, kontakt Molands 
tekniske afdeling. 

Med fastgørelse
4.  Monter strøerne langs væggene først. Først fastgøres de yderste 
skruer, og disse justeres ind til færdig højde. Herefter fastgøres de 
andre skruer fra midten og ud. (Fastgørelse se bagside)

5.  Herefter monteres de resterende strøer. Også her fastgøres de 
yderste skruer først. Juster strøerne ind i samme højde som strøerne 
langs væggene. Skru de sidste skruer ned mod fast underlag og fastgør 
dem. Herefter fi njusteres strøerne. Kontroller løbende at gulvet er 
plant og vandret. Man kan med fordel anvende et laserapparat til 
justeringen af strøerne.

Uden fastgørelse
6.  Først udlægges lægte/forskallingsbræt, på tværs af strø retningen, i 
den ene side af rummet. Ved større arealer kan det være nødvendigt at 
udlægge fl ere.

7.  Herefter udlægges strøer over lægte/forskallingsbræt. Lægte/
forskallingsbræt skrues fast under strøer. Dette gøres for at styre 
strøerne indtil gulvet er monteret. 

8.  Juster strøer ,langs vægge først, til færdig højde. Herefter justeres 
resterende strøer. Bemærk: Alle skruer skal have kontakt til undergulv, 
for at undgå klaprelyde! 

Generelt
9.  Vigtigt: Strøsamlingerne må ikke placeres ud for hinanden på 
en lige linje, men skal forskydes for hinanden med min 300 mm. 
Strøsamlingerne må ikke være i kontakt med hinanden, så der skal 
holdes ca. 5 mm luft imellem dem. Der skal minimum være 34 mm 
af skruen tilbage i strøen, hvor dette ikke kan lade sig gøre skal der 
anvendes en længere skrue.

10.  Til sidst skæres den overskydende del af skruen af med en stiksav, 
evt. skarpt stemmejern. Man må ikke slå eller brække skruerne af.

11.  Gulvet monteres i henhold til leverandørens anvisninger.
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För att eliminera rörelse i golvet 
vid användande av art nr 531/536 
skall en stödskruv typ art nr 
501/503 anbringas horisontellt 
i ramreglar (ca 1 st per regel). 
Drages dikt mot vägg utan att 
spänna (utan infästning).  
Vid gipsvägg skall stödskruv 
monteras där gipsskivan är mon-
terad i väggregeln.

Medföljande skruvförstärkare 
ska alltid användas till art nr 
516, 518, 520, 521, 531, 536, 560 
samt 565.

Vid ljudreducerande golv skall 
skruvförstärkare alltid kapas 
5–15 mm underkant golvspån-
skivan.

Höga golvkonstruktioner:

5–15 mm

Skruvförstärkare

Infästning
Det finns fyra olika sätt (A–D) att fästa Nivellskruvarna i underlaget.

A. Betongskruv (art 911, 912) B. Betongplugg (art 901, 910)

C. Träskruv (art 942, 943)
Vid träbjälklag används träskruv 942 eller 943 och magnethylsa 
935 och hylshållare 936 eller 937.

D. Plastskruv inkl stödplatta
När infästning med skruv (A,C) eller plugg (B) inte är möjlig, går 
det att använda Nivells plastskruv med stödplatta (ej typg.). Den 
fastmonteras med anpassat lim (ingen borrning). Kontakta Nivell 
support för mer info.

Att tänka på...

• Om underlaget där skruven kommer att hamna är 
 mycket ojämnt, slå rent med en hammare.
•  Nivellskruvarna skall sitta helt fast i underlaget.
•  Om en Nivellskruv blivit felaktigt monterad skall den 
 elimineras. Ett nytt hål görs då bredvid det gamla. 
 Samt ny skruv monteras.
•  Lägsta höjd mellan betong och Nivellregel med stan-
   dardskruv är 5 mm. Vid golvventilation 10 mm (plast
   regel min 5 mm).

1  Borra minst 45 mm. 
Använd 5 mm borr.

1  Borra minst 45 mm. 
Använd 6 mm borr.

2  Skruva ner betongskruven 
med magnethylsa och 
hylshållare.

2  Slå ner pluggen med 
det röda dornet.

3  Driv fast pluggen med 
det blå dornet.

Obs! Skruv med stödplatta finns om 
borrning vill undvikas. Beställningsvara.

V. 2017-01-01
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Bygganvisningar

Mellanväggar
TM-Plankan gör det lätt att lyfta under mellanväggar och att få 
det tätt. Skall golvet ventileras eller om ljudkrav föreligger, skall 
fogning och drevning utföras med noggrannhet för att säkerställa 
funktionen.
 

Slutförande
Såga av överskjutande skruv med sticksåg, alternativt skär av dem 
med skarpt stämjärn. (Skruvarna får ej brytas eller slås av.) 
Kontrollera att skruvarna sitter fast i underlaget.

Övergolv
För gott slutresultat rekommenderas att P- eller CE-märkt 22–38 
mm golvspånskiva i lägst klass P6 som kan skarvas fritt mellan 
reglar används. Kontrollera EKS belastningsgrupper med skivleve-
rantören och följ deras monteringsanvisningar.
Lim får ej appliceras över skruv eller skruvhål. 

TM-planka, art nr 225
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