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Hur vet jag om mitt fogmassematerial är kompatibel med isolerrutans
lim eller ej?
Med anledning av Svensk Planglasförenings skrift Inkompabilitet – 14 bokstäver för ett växande och
förödande problem på deras hemsida som tar upp just verkan av inkompatibla material så vill vi med
denna skrift ge lite tips och råd för dig som användare/montör av isolerglas.
Det finns idag en hel del tillverkare av fogmassor och många av dessa har tagit fram anpassade
massor för montering av isolerglas, dock inte alla. Som slutanvändare av ett fogmassematerial så
måste man förvissa sig om att materialet fungerar tillsammans med det isolerrutelim som Osby Glas
använder.
Osby Glas använder sig av en 2-komponent polysulfid som tillverkas av FENZI. Produktnamnet på
isolerglaslimmet är THIOVER. Limmet är ett av de vanligast förekommande i branschen. En hel del
fogmassematerial som används för isolerrutemontering är testade av vår leverantör FENZI. Dessa
finns dokumenterade men består bara de som testats på initiativ av olika fogmassetillverkare. Vill en
fogmassetillverkare få sitt material testat så kan vi förmedla kontakten till FENZI. Osby Glas kan
hjälpa till med att se om ditt material finns med i deras förteckning. Det finns alltså fogmassor som ej
testats som säkerligen skulle klara en test.
MTK (Monteringstekniska kommittén) publicerar på sin hemsida en materiallista över lämpliga
monteringsmaterial men samtidigt skriver man i den dokumentationen;
OBS! MTK-godkännandet avser endast de mekaniska egenskaperna. Kontroll om att
godkända fogmaterial är kompatibla mot konstruktionens övriga komponenter skall alltid
göras, detta gäller även mellan MTK-godkända fogmaterial.

Observera!
FOGMASSOR SOM ANVÄNDS VID METOD 4 ENLIGT
MTK-ANVISNINGARNA FÅR INTE PÅVERKA ISOLERRUTANS KANTFÖRSEGLING ELLER FÖNSTRENS FOGBAND.
ISOLERRUTE-/FÖNSTERTILLVERKAREN SKALL ALLTID GE SITT GODKÄNNANDE

Alltså kan MTK aldrig ge några garantier på ”kompabiliteten” och detta är naturligtvis för att man inte
kan ta något ansvar för en enskild producents material.
Som användare av en produkt i samband med montering av isolerglas så vänder man sig i första hand
till sin fogmasseleverantör och ber dem styrka kompabiliteten på något sätt. Är det en välkänd
tillverkare så bör detta inte vara ett problem och är fogmassan upptagen i MTK-listan så är den ju
åtminstone vanligt förekommande i branschen i isolerrute-sammanhang. Mångårig användning av
ett material utan synbara problem är ju faktiskt bästa garantin för ett fortsatt bra val av fogmassa!
Länkar:
www.fenzigroup.com

www.mtk.se

www.svenskplanglas.se
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