OUTFRAME
VINDUESFALSOG INTERIMSLØSNING

VINDUESFALS- OG INTERIMSLØSNING

HURTIG, ENKEL OG ENSARTET
Kravene til energieffektivitet og facadeisolering i byggeriet øges hele tiden. Korrekt vinduesmontage og
etablering af facadeisolering omkring et byggeris lysninger kræver mange ressourcer såsom arbejdstimer
og byggematerialer mm.
OUTFRAME et et smart designet falsesystem fremstillet af glasfiberarmeret plast, der er udviklet til
montering af vinduer og døre i facadeisoleringen før etablering af væg og tæthedsplan.

HURTIG OG NEM
MONTAGE

Få komponenter sikrer hurtig samling af OUTFRAME-rammen.
Dertil kun én tilretning for hele vinduesfalsen betyder hurtigt
lukning af byggeriet, så der ikke når at dannes skimmel eller
råd i bygningskonstruktionen.

LANG
HOLDBARHED

OUTFRAME er lavet af højkvalitets glasfiberarmeret plast og er
bl.a. UV-, kemikalie- og vejrresistent.

INDBRUDSSIKRING

Velegnet til indbrudssikrede installationer i henhold til klasse
RC2 og RC3.

ÉNMANDSINSTALLATION

Tætning og opklæbning på mur med specialklæbemasse gør,
at OUTFRAME-rammen kan samles og monteres af én enkelt
mand ved vinduer i normal størrelse.

📧
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RENOVERING, NYBYGGERI - UANSET FACADETYPE

STANDARDISERET INSTALLATION

OUTFRAME sikrer en enkel, standardiseret installation i høj kvalitet med en specialtilpasset, dimensional
nøjagtig, lige og firkantet vinduesfals med ensartede fugedimensioner, uanset bygningsoverfladen.
Den betydeligt forenklede monterings- og tætningsproces, betyder færre fejl og hurtigere installation i
højere kvalitet.
OUTFRAME er et universelt falsesystem, der kan anvendes i såvel nybyggeri som til renovering. Systemet
kan anvendes til stort set alle almindelige vinduesprofiler og materialer.

GENNEMTESTET

OUTFRAME er Passive House-certificeret i klimazonerne:
• Kold-, kold tempereret- og varm tempereret klimazone.
OUTFRAME er desuden testet af kontrolorganet
IFT Rosenheim GmbH:
• IFT MO/01 systemtest:PB 17-002267-PR01-, IFT O/02/1:PB
17-002267-PR03, IFT MO/02/2:PB 17-002267-PR04

LUFT- &
DAMPTÆT

OUTFRAME har høj diffusionsmodstand, hvilket sikrer at
konstruktionen bliver både luft- og damptæt.

LEVER OP TIL
DANSKE
KLIMAKRAV

OUTFRAME er 100 % formstabil og påvirkes ikke af skiftende
temperaturer.

KULDEBROER &
ISOLERING

OUTFRAMES slanke profiler betyder at man kan isolere mest
muligt samt en minimal kuldebro.
OUTFRAME har en varmeledningsevne på λ = 0,125 W/(m* K).

HOLDBART, UNIVERSELT FALSESYSTEM

OUTFRAME-RAMMEN

Grundlaget for vores falsesystem til vægvinduer er OUTFRAME-rammen.
Falsesystemet består af L-formede rammeelementer, som let kan samles til
en komplet vinduesfals ved hjælp af
plug-in-metalbeslag.
Ljungdahl MS-40 bruges til både opklæbning af falsen på muren og forsegling af
vinduesfalsen til en til en luft-, difussionsog vandtæt installation.
Vinduesrammen installeres i OUTFRAME
vinduesfals. Support for øget bæreevne er
integreret i rammen. Se tegning A.

ENKEL, SIKKER OG
FEJLFRI MONTAGE
OUTFRAME er en garanti for hurtig montering og
høj fleksibilitet på byggepladsen.
Elementerne kan leveres på mål eller kan tilpasses på pladsen, så de passer præcis til den
enkelte byggekonstruktion.

INNOVATIVT LETVÆGTSMATERIALE

GLASFIBERARMERET PLAST
Glasfiberarmeret plast er et kompositmateriale, der hovedsageligt består af to komponenter: glasfibre, som
fungerer som forstærkning og resin som indlejrer fibrene. Med rammeelementerne i OUTFRAME falsesystemet er de mange fordele ved glasfiberarmeret plast blevet optimalt udnyttet.

FORMSTABIL

Glasfiberarmeret plast har
en fremragende formstabilitet og vrides, udvides eller
krymper ikke – selv ved store
temperaturforskelle.

MILJØVENLIG OG GENANVENDELIG

Produktion af glasfiberarmeret plast kræver 75 % mindre energi end stål eller aluminium.
Derudover er glasfiberarmeret plast 100 % genanvendeligt og
kan bl.a. bruges igen som et additiv i produktionen af cement.

MINIMAL
KULDEBRO

Glasfiberarmeret plast har
meget lav varmetransmission. Det betyder
minimale kuldebroer
omkring vinduesfalsen.

STÆRKT SOM
STÅL
Glasfiberarmeret plasts styrke
er sammenlignelig med stål
eller aluminium.

UV- OG VEJRBESTANDIG
Glasfiberarmeret plast er modstandsdygtigt overfor påvirkning
af hårde vejrforhold og UV-stråling og bevarer sin form, farve
og funktion.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

OUTFRAME
Teknisk data

Standard/Størrelse

Egenskaber

Materiale

EN 13501-1

Glasfiberarmeret plast

Brandklasse

EN 13501-1
DIN 4102

Klasse E
Klasse B2

Varmeledningsevne λ

0,125 W/(m.K)

Temperaturbestandighed (a)

-40 ° C - 90 ° C

Påføringstemperatur

5 ° C - 35 ° C

Tykkelse

4 - 6 mm

Vægt/meter

90 mm
130 mm
160 mm
200 mm

2,2
2,6
2,9
3,3

kg/m
kg/m
kg/m
kg/m

Ældningsmodstand

Fremragende

Fugtbestandighed

Fremragende

Kemikalieresistens

Fremragende

Faldbeskyttelse (FRK)

Maks. 3,87 kN (b)

Maks. bæreevne [kg/m] fra 0-6
metalbeslag (c)

Beslag

1

2

3

4

5

6

≤787

≤837

≤887

≤937

≤987

≤1037

≤1087

130 mm ≤529

≤579

≤629

≤679

≤729

≤779

≤829

160 mm ≤400

≤450

≤500

≤550

≤600

≤650

≤700

200 mm ≤275

≤325

≤375

≤425

≤475

≤525

≤575

90 mm

0

Disse værdier kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugtighed og type underlag.
(a) Disse oplysninger vedrører et fuldt hærdet produkt.
(b) Værdi for vinduesramme med skrue i en ramme på 200 mm inkl. metalbeslag.
(c) Værdier ved 3 mm deformation, med en fastgjort og boltet ramme, murværk: beton C20 / 25

TEKNISKE TEGNINGER

OUTFRAME PROFIL
A)

B)

SUPPORT FOR
ØGET
BÆREEVNE

Tegninger kan rekvireres på tlf. nr. 4814 0010

HAR DU STYR PÅ DEN NYESTE VIDEN?

VIDENSDELING & WORKSHOPS
Ljungdahl afholder udbytterige workshops, hvor vi tager
udgangspunkt i dit teams opgaver og udfordringer. Du kan
høste den nyeste viden om:
✓ anvendelse af OUTFRAME
✓ tricks til bedre montage
✓ valg af produkter
✓ optimale løsninger
✓ udfordringer
✓ og meget andet.
Workshops kan foregå hos os, hos jer eller på pladsen.
Kontakt os for mere information.
www.ljungdahl.dk

Specialfugemasser
til miljø & anlæg

Brandprogram

AIRBLOCK
Flydende dampspærre

OUTFRAME Vinduesfalsog interimsløsning

Akustisk klæb

KONSTRUKTIONSTÆTNINGER

Fugemasser

EPDM
til tætning af facade & tag

Dampspærresystem

Klæbemasser

OM LJUNGDAHL
Ljungdahl har siden 1972 været den professionelle håndværkers foretrukne leverandør af bl.a. fugemasser,
klæbere, dampspærrer, membraner, glasmontage/facadeløsninger, tagtætning mm.
Vi er specialiserede på vores område og vægter en tæt og personlig forbindelse højt, derfor er vi altid klar til
at give dig hurtig og kompetent rådgivning.
Ljungdahl er en del af en stor europæisk organisation med mere end 3000 ansatte på verdensplan.
Vi har et state-of-the-art R&D-center, der gør at vi kan udvikle vores produkter, så de konstant lever op til
markedets høje krav.
Når resultatet skal være tæt, stærkt og leve op til aktuelle og miljørigtige krav, er Ljungdahl det sikre valg.

VI HØRER MEGET GERNE FRA DIG...
Ljungdahl A/S • Hejrevang 22 • DK-3450 Allerød
4814 0010
📞
ljungdahl@ljungdahl.dk
www.ljungdahl.dk

