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Montering av radonsperre

Icopal Radonsperrer kan plasseres 
ulike steder i konstruksjonen. De kan 
installeres som en vanlig fuktsperre og 
får da også dennes funksjon i tillegg 
til radonsperre, eller den kan legges  i 
grunnen. I alle tilfeller er det av største 
viktighet at alle skjøter og gjennom-
føringer utføres på en slik måte at de 
blir lufttette og dermed hindrer radon-
gass i å finne veien opp i bygningen. 

Før leggingen må skarpe gjenstander 
og ujevnheter i underlaget fjernes 
og etter legging må det utvises den 
største forsiktighet slik at det ikke blir 
huller og rifter i membranen.

For detaljløsninger i forbindelse med 
ulike konstruksjonstyper, 
se NBI Byggdetaljer 520.706 
«Radon. Byggtekniske tiltak».

Prinsippiell plassering av radonsperrer i ulike bruksgrupper:

Bruksgruppe A. Dersom radonsperren legges i grunnen, kan 
man unngå at den punkteres av gjennomføringer, og golv-
konstruksjonen for øvrig kan utføres på tradisjonell måte. 
Sperresjiktet kan imidlertid utsettes for store påkjenninger i 
grunnen. Radonsperren bør strekkes minst 1 - 2 m utenfor 
fundamentene for at radonholdig jordluft ikke skal kunne 
strømme rundt radonsperrens kanter og inn under konstruk-
sjonen. Det oppstår dermed et behov for et relativt stort areal 
med radonsperre med denne løsningen.
Bruksgruppe B. Dersom membranen legges i golvkonstruk-

sjonen (bruksgruppe B eller C), har man bedre kontroll med 
legging og slitasje. Det blir også enklere å reparere evt. utet-
theter under byggeprosessen. I bruksgruppe B forutsettes 
det at radonsperren er lagt på et plant underlag av isolasjon, 
og på en måte som gjør at den ikke er fastlåst eller kan bli 
revet i stykker ved mindre bevegelser.
Bruksgruppe C. Her forutsettes det at radonsperren er lagt 
på et stabilt og plant underlag, f.eks. avrettet betong. Man 
forutsetter at produktet ikke er fastlåst. Ofte er det naturlig 
å legge denne radonsperren etter at råbygget er på plass, 
da har man bedre kontroll både med underlaget og klimaet 
under leggingen.
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