
MONTERINGSANVISNING

RECON V-FLEX



2

RECON V-FLEX

Europrofil AS     |      Naustvegen 12, 6230 Sykkylven      |    tlf. 70 24 64 00      |     office@europrofil.no      |       www.europrofil.no

Sammenføyning av systemkomponenter

Skrue 
EG VFL-KBV 4,8x20 

For sammenfuging og innfesting av f.eks. vinkelbeslag der skruen tykkelse ikke 
er avgjørende. Bruk en skrutrekker med dybdeanslag som holder belastet turtall, 
1200-1800 rpm. min. 1,2 mm. til maks. 2 x 2,0 mm. Skruen har et avrundet hode 
for firkantbits.

Skrue 
EG PS 4,8 x 16 

For innfesting av L-profiler til lekt og lekt til U-profiler ved f.eks. hjørner og 
åpninger. Bruk en skrutrekker med dybdeanslag som holder belastet turtall, 
1500–2500 rpm. Min. 2 x 0,56 mm. til maks. 2 x 1,5 mm. Skruene har et flatt hode 
for PH2-bits.

Recon-bolt og mutter
EG RM M8

For sammenføyning av KB og KBV.
Tiltrekkingsmoment 25 Nm.

Innfesting til bakenforliggende konstruksjon

Skrue
EG VFL-TR 4,8x38 For innfesting av konsolbeslag og U-profil til stenderverk av tre.

Skrue
EG VFL-ST 5,5x43

For innfesting av konsolbeslag og U-profiler til bakenforliggende konstruk-
sjon av stål. Bruk en skrutrekker med dybdeanslag som holder belastet 
turtall, 2000-3000 rpm. Min. 1,0 mm til maks. 3,0 mm. Skruen har 8 mm 
sekskanthode.

Europrofil har utviklet et fleksibelt ventilert fasadeutlektingssystem egnet for horisontal montering. Det egner seg godt for 
både nyproduksjon og renovering, og gir en isolasjonstykkelse på 80–270 mm. Systemet består av vår ventilert fasadelekt, 
VFL, i kombinasjon med et todelt konsolbeslag Fasadelekten med sin bærende funksjon muliggjør direkte innfesting av 
fasadekledningen, og hele konstruksjonen kan enkelt nivelleres, da konsolbeslaget er justerbart.

Innledning

Skruer og festemiddel

Inngående komponenter

U-Profil
UY -1,0

U-profil for horisontal montering. Slissene må teipes for å hindre luftstrøm inn i 
isolasjonen.

Vinkelbeslag 
VB ZM-1,5 Beslag for bruk i hjørner rundt dør- og vindusåpninger.

Kombinasjonsbeslag
KBV 3,0

Kombinasjonsbeslag til konsolbeslaget for nivellering og innfesting av fasadelekt 
VFL 70 eller VFL 100. Innfesting til konsolbeslaget gjøres med 2 stk. Recon-bolter 
og muttere.
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Inngående komponenter, forts.

Konsolbeslag
KB 3,0 Konsolbeslaget er utformet med hullmønster for innfestning til forskjellige under-

lag. Hull Ø6,5, Ø10,5 og spor 8,5 resp. 3,2 forekommer. 

L-profil 
L 100 ZM-1,0 Symmetrisk L-profil for bruk ved avstivning av hjørne og som tett tilslutning ved 

åpninger. 

L-profil 
L 50 ZM-0,7 Symmetrisk L-profil for bruk ved avstivning av hjørne og som tett tilslutning ved 

åpninger. 

L-profil 
L 70/25 ZM-0,7 Asymmetrisk L-profil for bruk ved tett tilslutning ved åpninger. 

Ventilert lekt med duk
VFL-EPL 70/25 ZM-1,0 Ventilert lekt med forhåndsmontert duk for innfesting av fasadeplater. Profilen har 

forhullede flenser for å lette innfesting til bæreverket.

Ventilert listprofil 
VU 25 Asymmetrisk ventilert U-profil for bruk som avslutning mot sokkel og gesims samt 

over og under åpninger.

Plastdistanse
PDF

Stablebare plastavstandsstykker som brukes til å justere ujevnheter bak VFL.  
Blå=2 mm / Grønn =5 mm / Sort= 10 mm

Polyetenduk
EPTL Selvheftende polyetenduk på rull. Brukes til å dekke til kontaktflaten på f.eks. 

L-profiler og avslutningsprofiler der platematerialet krever en myk kontaktflate. 

Sportetningstape
BF-teip 150 P Teip for vindtetning av slissede profiler. Slisser i topp- å bunnsvill og profiler i åp-

ninger skal tettes for å motvirke luftbevegelser i isolasjonslaget.
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Den bakenforliggende konstruksjonen kan f.eks. bestå av betong, tegl, lettbetong eller lettvegger med stål- eller trestendere. 
Underlaget må være stabilt og tåle den forventede belastningen fra fasademateriale, isolering, enhet og vind. Ved innfesting av 
Recon V-flex mot stenderverk bør innfestingen alltid gjøres på hver bakenforliggende stender i den eksisterende konstruksjonen.

Krav til underlag

Alle stålprofiler og komponenter kan gjenvinnes 100 %. Både profiler og beslag kan vanligvis gjenbrukes dersom demonteringen 
utføres på en forsiktig måte. Stålbånd, plastbånd, labanker i tre osv. kan resirkuleres eller brennes. Tetningsduk og 
smeltelimrester for fastsetting av disse kan leveres på avfallsdeponi, hvis lokale forskrifter tillater dette.

Avfallshåndtering

Slisser skal alltid tettes på profilene montert som topp- å bunnsvillog rundt åpninger. Dette for å hindre luftbevegelse i 
isolasjonslaget. Tetningen gjøres med slisstetningsteip, BF Teip 150 p. 

Krav til tetning/fuging

Montering og innfesting av fasademateriale/platemateriale skal alltid utføres i henhold til den respektive produsentens 
anvisninger. Produsentens anvisninger skal alltid gjelde først.

Montering av platemateriale

Profilene lagres vanligvis i sine leveranseforpakninger. Ved oppbevaring utendørs er det lurt å plassere profilene skrått, slik at 
vann kan renne av. Ved lengre lagring utendørs bør profilene værbeskyttes, da såkalt hvitrust kan oppstå. Hvitrust er bare en 
utseendeforandring som ikke påvirker profilenes ytelse eller korrosjonsbeskyttelse negativt. Beslag, skruer og teip oppbevares i 
leveranseforpakningen innendørs og beskyttet mot vær og vind.Profiler kuttes og bearbeides enklest med nibbler. Fasadelekten, 
VFL, kan kappes med profilsaks PSO. Snittflaten ved kapping eller gjennomhulling, trenger ikke etterbehandles, da Magnelis® 
har selvhelbredende egenskaper. 

Lagring og håndtering

Generell dimensjonering av systemet er 600x1200. Dette avhenger 
av innfesting, stenderverk og laster, så konstruktøren av bygningen 
må sjekke dimensjoneringen.

Skrueavstand

Fasadelekten er den komponenten som vanligvis styrer 
dimensjoneringen.
VFL 70/45 ZM-1,0 klarer opptil 3,0 kN/m² sugende vindlast. 
VFL 70/25 ZM-1,0 klarer opptil 1,5 kN/m² sugende vindlast. 
(Generelle mål 1200x600 iht. bildet)

1200

90
0
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Montering

1 2

Montering av startprofil 
U-profil UY monteres som start- og avslutningsprofil, 
og innfestes med maks.c/c 600 mm til bakenforliggende 
konstruksjon. Profilslissene tettes med slisstetningsteip. 

Montering av avslutningsprofil rundt 
åpninger
Skinne UY monteres rundt dør- og 
vindusåpninger. Profilene skal festes 
med maks. c/c 300 mm til bakenforliggende konstruksjon 
Hjørnene kan forsterkes med vinkelbeslag VB ZM og innfestes 
med EG PS-skrue. Profilslissene tettes med slisstetningsteip. 

3a 3b

Når KB og KBV skal sammenføyes, brukes to Recon-bolter 
og muttere per beslag. Stram forbindelsen til 25 Nm med en 
momentnøkkel. 

Montering av konsolbeslag gjøres vanligvis på c/c 600 
horisontalt og c/c 1200 vertikalt, med mindre det finnes 
andre konstruksjonskrav. Beslagene monteres i forskjøvet 
mønster for å fordele belastningen mellom stenderne i 
bakenforliggende stenderverk. 
I hjørner monteres beslagene tettere for å håndtere den økte 
vindbelastningen som oppstår der.

!

!

Montere beslagene

!

1200

60
0
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4 5

6a

Tette slisset overflate 
Før isoleringen installeres, skal profilenes slisser tettes med 
slisstetningsteip.

Isolering og vindbeskyttelse
Kutt til isolasjonen og dekk med vindbeskyttelse. 

Fasadelekten rettes inn i konsolbeslagets nedre spor og festes 
til konsolbeslaget med to skruer per beslag.

Skjøting av fasadelekt gjøres med skjøtebeslag, VFL-S, 
som skyves på plass. La det være ca. 5 mm avstand mellom 
profilene.

7 8

Montere ventilert avslutningsprofil
Avslutningsprofilen monteres på bunnskinnen og ved åpninger 
som avslutning for fasadeplate og festes inn på maks. c/c 600. 
Ved skjøte skal det være ca. 5 mm bevegelsesrom.

Montere fasadelekt

Montere L-profil som avstivning i hjørnet
L-profilen festes til hver fasadelekt med flate skruer.

!

!

6b

!

!

5mm

600

5mm
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9

Tette avslutningsprofiler
Hvis det er behov for en tett avslutning rundt åpninger, kan en 
L-profil brukes. Profilen innfestes med flathodet skrue EG PS 
på c/c 300 mm.

10

Karmplate
For å muliggjøre flytting av f.eks. vindu i flukt med 
fasadeoverflaten monteres karmplater ved vinduets 
festepunkter.

!

!

!

!

!

!
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