
Plassering i bruksgruppe C

Eksempel 2 på bruk i bruksgruppe B: Golv på grunnen  
og betongvegg.

Eksempel på bruk i bruksgruppe C: Golv på grunnen med ringmur. 

Plassering i bruksgruppe B Skjøting, hjørner og rør

Eksempel på bruksgruppe B: Golv på grunnen med ringmur. 

Tetning rundt rør: Etter at RAD X er utlagt, skjæres hull for røret litt 
mindre enn innvendig diameter. RAD T limes rundt røret i høyde med 
membranen, og RAD X presses ned over røret og festes til RAD T.  
Deretter forsegles membranen med RAD F.

Ønsker du å skjære et større hull for lettere å kunne til passe RAD X 
membranen, kan en bit av RAD X skjæres til. Skjær til et stykke som 
dekker hullet med 150 mm overlapp og gjør på samme måte som  
tetning rundt rør. Når dette er utført limes membran!iken med RAD T.

Hjørner: Ovenfor vises prinsipp for utførelse av innvendige og  
utvendige hjørner.

Skjøting: Rull ut og tilpass Rad X på et underlag av isolasjons-
materiale. Påfør RAD T omtrent 50 mm fra kanten av membranen, men 
la beskytt elses  papiret være på. Legg det neste !aket av membranen 
med en over lapp på 150 mm. Fjern beskyttelsespapiret fra RAD T og 
lim det øverste !aket til det underliggende. Det kan med fordel brukes 
en trykkrulle for å sikre en jevn forbindelse.  

Når været er kaldt må RAD T oppbevares på en varm plass til den skal 
tas i bruk. Tilfør litt varmluft om nødvendig – bruk aldri åpen flamme.

For å unngå skader, slik som støt fra skarpe gjenstander, må RAD X  
beskyttes omgående etter montering. Dette kan eksempelvis gjøres 
med isolasjon som har tilfredsstillende trykkfasthet.

Golvvarme 
Varmekabler må ikke plasseres direkte på RAD X membranen. Det skal være  
minimum 5 mm ubrennbart materiale mellom varmekablene og membranen.

OBS! 
Illustrasjonene over er kun ment som eksempler på legging  
av RAD X, og må ikke sees på som byggetegninger.

SINTEF Teknisk Godkjenning   -   Nr.    20370 Side 3 av 4

Underlag og beskyttelse
Det må legges stor vekt på at radonsperren ikke skades av 
støt fra skarpe gjenstander, eller av gjenstander som 
tråkkes ned i membranen i anleggsperiodene. I 
bruksgruppe B forutsettes det at membranen legges på et 
underlag med planhet minst tilsvarende brettskurt betong. I 
bruksgruppe B der membranen ligger under en betongplate 
er det påkrevd også med beskyttelse av membranen på 
oversiden, og lagt på en måte som gjør at den ikke er 
fastlåst eller utsatt for istykkerriving ved mindre 
bevegelser.

Vann i byggegrop
For løsninger der isolasjon ligger over radonmembranen 
vil det i byggeperioden være fare for oppsamling av vann 
over/på radonmembranen i byggegropa. Det må derfor 
gjøres tiltak i byggeperioden for å unngå slik 
vannansamling. Alternativt må det gjøres tiltak som sikrer 
drenering av dette vannet. Dreneringsløsningen må 
stenges/støpes igjen for å sikre luft- og radontetthet når 
byggeperioden er over. Tetting av ev. dreneringshull i 
RAD X må skje med RAD1.

Tilfylte masser i bruksgruppe A
For å hindre at tilfylte masser over membranen avgir 
farlige konsentrasjoner av radon til inneluften må massene 
ha dokumentert lav radonavgivelse. jfr. Byggforskseriens 
Byggdetaljer 520.706.

Lagring
RAD-X skal lagres tørt og beskyttet mot direkte sollys.

Fig. 2
Eksempel på bruk i bruksgruppe B
Golv på grunnen med ringmur

 

Fig. 3
Eksempel 2 på bruk i bruksgruppe B
Golv på grunnen og betongvegg

Fig. 4
Eksempel på bruk i bruksgruppe C
Golv på grunnen med ringmur

7. Produkt- og produksjonskontroll
Produktet produseres av RKW Hyplast NV, 2320 
Hoogstraten, Belgia.

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjons-
kontrollen for å sikre at produktet blir produsert i henhold 
til de forutsetninger som er lagt til grunn for god-
kjenningen.
 
Fabrikkfremstillingen av RAD X er underlagt overvåkende 
produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om 
SINTEF Teknisk Godkjenning.
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