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Posi-Joist Golvbjälklag
Den självklara lösningen för bjälklag och tak-
balkar där ni önskar den bästa lösningen för el, 
vvs- och ventilation.

Handboken uppdateras och revideras kontinuerligt med nya erfarenheter, tester och förbättringar. 

Vi vill påminna om att varje projekt, konstruktion är unikt och kräver godkända bygghandlingar av 
byggkonstruktör/ingenjör, och att MiTek inte kan hållas ansvariga för eventuella felprojekteringar, 
handhavanden eller utföranden.
 
Posi-Strut	 -	Tunna	ståldiagonaler	i	V-form,	stålprofil  (observera 1st Posi-Strut kan delas i två halvor)  
Posi-Joist - Posi för golvbjälklag 
Posi-Rafter - Posi för taklösningar
Posi-Stud  - Posi för vägglösningar

          Posi-Strut

Har ni förslag eller rättningar/korrigeringar, då fel ibland förekommer, så får ni mer än gärna skicka dessa till: 
MiTek Industries AB /  info@mitekab.se
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Ordförklaringar och begrepp

Posi™    Övergripande familjenamn för olika Posi-produkter eller system.
Posi-Strut™	 	 	 Ståldiagonal,	komponent	som	finns	i	alla	Posi-produkter.	Finns	som 
     standard som helt ”V”, och delad i halvt ”V”. (förkortning PS). 
Posi-Joist™   En producerad balk för golvbjälklag, består av komponenterna 
     Posi-Strut, överram, underram samt spikbleck. (förkortning PJ).
Posi-Rafter™  En producerad balk för taklösningar / Takstomme. (förkortning PR).
Posi-Stud™    En producerad balk/regel för vägglösningar. (förkortning PST).
Posi™  Golvsystem  Basic, BBR, Klass B och Klass A.
Sviktavstyvning  Strongback (engelska), en tvärgående förstärkningsbalk.
Chase opening  Mittenpartiet på en Posi-Joist som avgränsas av vertikala kortlingar,  
     sk ”Öppningsvertikaler”.
Spikbleck   Spikplåt, förband.
Ändstycke   Sidram, Ändkortling. 
Överram	 	 	 Övre	ramen	på	en	Posi-Joist	(eng:	Top-flange).
Underram	 	 	 Undre	ramen	på	en	Posi-Joist	(eng:	Bottom-flange)
Kortling   Kort virkesbit, ofta regel, som monteras mellan virkesdelar i en 
     träkonstruktion och som har stödjande eller bärande funktion.
Syll    Virke som utgör upplag för bärande vägg eller bjälklag.
Hammarband  Horisontell virkesdel i trävägg som sammanhåller väggen upptill. 
     alt: Översta vågräta/liggande bjälken i ett ramverk.
Bärlina   Balk som utgör upplag för era balkar eller bjälkar.
Läkt    Virke som vanligtvis är högst 50 mm tjockt och 63 mm brett.
Regel    Virke vanligtvis med 34-63 mm tjocklek och 70-125 mm bredd.
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Introduktion Posi-Joist

Posi-Joists™ Under-, Överliggande parallella balkar, med  
fastpressade tunna ståldiagonaler i form av ett sicksack 
V-mönster (likt trianglar), på ena sida av balken och ett 
speglat mönster av ståldiagonaler på andra sidan.  
Ståldiagonalerna är symmetriskt relaterat till längden och  
höjden av balkarna så att ståldiagonalerna alltid är ”parvisa”.
Detta är den vanligaste lösningen för Posi-Joist bjälklag som  
används.
se	ETA-20/1169.		

Posi-Joists™, Posi-Joists™ (Sicksack V-Web), Posi-Stud™, Trim-It™ och X-Rafter™, kollektivt refererade till som Posi™,  
är parallellt liggande balkar, med fastpressade tunna ståldiagonaler på sidan i form av ett sicksack V-mönster, likt trianglar,  
se	ETA-20/1169.

Posi-Joist genomskärning, från sidan

Posi-Joist framifrån
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Ett öppet bjälklag - Hybrid av trä & stål 
Posi-Joist är ett lättviktsbjälklag som kombinerar virkets lätthet med ståldiagonalernas styrka. 
Posi-Joist	är	en	testad	produkt	med	europeiskt	tekniskt	godkännande	ETA-20/1169.	

Bra spännvidd i relation med vikt, vibration och nedböjningsvärden jämfört med många andra 
typer av bjälklag. 
Detta tillsammans ger mycket goda ljud/akustikvärden, och även ljudklass A går att uppnå med 
torra standardprodukter. 

Ett öppet bjälklag innebär att man inte behöver uppföra öppningar, borra, eller fräsa för ventilation, 
VA, EL eller annan rördragning, detta utgör stora fördelar.
Det ger en stor frihet vid design och dimensionering i många olika lösningar för bjälklag i bostäder, 
industrier och kommersiella projekt.  
 
Notera även att Posi-Joist lämpar sig väl för platta och låglutande tak.

Den unika möjligheten för enkla systeminstallationer innebär dessutom avsevärda tids- och kost-
nadsbesparingar. 
Det öppna utrymmet ger dig valmöjligheter när det kommer till isoleringsmaterial i både fast form 
(isoleringsskivor) eller med lösull. 
Med golvsystemet Posi-Joist får du stor arkitektonisk designfrihet och enkelt montage. 
Systemet har en låg egenvikt, vilket gör monteringen erkänt snabb och enkel, även utan kran (Po-
si-Joist balkar, ej kassettform).

Posi-Joist specifikationer (Sverige regeldimension h=45)

Posi strut D - Installationsdiameter Balkhöjd
PS8 108 mm 198	mm
PS9 131 mm 221 mm
PS10 160 mm 249	mm
PS12 210 mm 300 mm
PS14 279	mm 369	mm
PS16 327 mm 417 mm



 7ver 20.3

Ekonomi
Posi-Joist bjälklagets möjligheter med en låg vikt, öppen konstruktion och god spännvidd med 
bibehållna goda egenskaper vibration och nedböjning, skapar fantastiska ekonomiska fördelar. 

System, rör och installationer blir avsevärt mycket enklare och reducerar arbetstiden avsevärt på 
byggplatsen. 
Posi-Joist balkarna eller kassettsystem, tillverkas ute hos olika ”Posi-Joist Producenter” se sid 33, 
i fabrik under tak i kontrollerad miljö avseende fukt, temperatur, och med garanterad kvalitet som 
följd.  

Leverans sker sedan med måttanpassade balkar, eller element/kassetter, färdiga för snabb appli-
cering och sättning på plats. 
 

Prestanda
Tack vare de breda förankringsytorna blir golvläggningen väldigt enkel.
Den unika designen med öppna diagonaler, tillför ytterligare fördelar då den medför öppna och åt-
komliga ytor för systeminstallationer till exempel rörläggning, ventilation, el- och värmefördelning, 
vilket i sin helhet bidrar till ett enklare och snabbare monteringsarbete.
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Flexibilitet
Posi-Joist kan med fördel användas till: bjälklag, platta tak, lågt lutande tak. 
Design	och	den	arkitektoniska	flexibiliteten,	friheten,	är	inbyggt	i	konceptet	Posi-Joist.	

Möjligheten med pre-fabricerade Posi-Joist, förenklar monteringen på plats.
Redan	vid	tillverkning	förbereds	och	anpassas	Posi-Joist	komponenterna	för	det	specifika	projek-
tet.
Dessutom	finns	olika	upphängnings-/fastsättningslösningar	att	välja	mellan,	för	att	tillgodogöra	
specifika	projektvillkor,	material,	byggtekniker,	miljöer,	mm.

  
Topphängd förankring får stöd från kortlingar, utan
behov av ytterligare balkskor.
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Tillämpning i mellanbjälklag
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Typiska konstruktionsdetaljer
Reglad vägg:
 

               
Upphängning i Posi-Joistens översta bärbalk är att föredra, då den ger bästa förutsättningar för 
längre spännvidd, minimala vibrationer och bättre ljud-/akustikisolering (verif. ljudtest 2020). 
På	bilden	ovan	ser	vi	även	att	inga	upphängningsprofiler	är	nödvändiga.	Översta	balkens	inhäng	
bör vara >45mm. 
Observera vid infästningen, att mellanrum behövs mellan änd-kortling och vägg, så att de inte vid-
rör varandra, utan hänger fritt, minst 1,5-2mm.

 
Vibrationskuddar, mellanlägg för vibrationsupptagning, är på detta sätt enkla att lägga emellan.
 
       Vid ljudtester 2020 har vi använt 
       25mm tjocka Vibradyn S750.

Exempel på Posi-Joist vilande på horisontal regel/hammarband: 

 

         Här ser vi Posi-Joist som vilar på fastsatt horison- 
        tal väggregel/balk. 
        För bättre och säkrare stabilitet under montering, 
        så har man fäst vinkelbeslag (observera att inte 
		 	 	 	 	 	 	 skada	befintliga	spikbleck).
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Vid murad vägg:
 
Posi-Joist kan även byggas in i murad vägg som illustreras nedan. 
Denna konstruktionsmetod uppfyller kraven på värme- och luftläckage i svenska byggnadsföre-
skrifter, under förutsättning att Posi-Joisten tätas och isoleras enligt projektören/konstruktörens 
specifikation,	som	följer	energikraven.	
Alternativa egna infästningar av konstruktionen kan användas, förutsatt att de har testats från tred-
je	part	för	att	möta	eller	överträffa	luftläckageprestanda	för	den	utförda	konstruktionen,	och	klarar	
energikraven. 
OBS:  
Lösningar kan kräva kortling, för att ge styvhet gentemot väggen.
 

Posi-Joisten tätas & isoleras enligt projektören/konstruktörens     Posi-Joists med balksko och kortling. (balksko och  
specifikation,	som	följer	energikraven.	 	 	 	 	 	 kortling	enligt	projektörens	anvisningar).

Posi-Joists kan även hängas med balksko vid en murad vägg. 
Denna konstruktionsmetod uppfyller termiska och lufttäthetskrav i byggförordningarna, förutsatt att 
man	följer	projektkonstruktörens	specifikationer.	

Kontrollera styvhet mot väggen, en godkänd balksko ska användas, se projektörens anvisningar, 
eventuellt tillkommer kortling, se bild.

Fastsättning mot Stålbalk:

exempel från Storbritannien.    
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 Upphängning mot stålbalk, utan användning av balksko.

Sviktavstyvning
Ökningar i golvets tvärstyvhet (dvs. i en riktning vinkelrätt mot bjälken) leder till förbättringar av 
golvets vibrationsprestanda.
Tillägget	av	en	Sviktavstyvning,	en	solid	träprofil	som	går	vinkelrätt	mot	Posi-Joists	och	ansluten	
till Posi-Joists ökar kraftigt golvets tvärstyvhet med förbättringarna i golvets vibrationsprestanda. 
Sviktavstyvning bör användas för spännvidder över 4m.

Vid större spännvidder (>4mtr), sätts en Sviktavstyvning, som är installerad vid mitten av bjälkla-
get,	detta	ger	ett	effektivt	lastöverföringssystem	mellan	angränsande	bjälklag.

 

Sviktavstyvningen kan läggas omlott på varsin sida om kortlingarna, som ovan på bilden, alterna-
tivt som illustrationen till höger, och bör fästas med 2st träskruv från sidan och 2 träskruvar ovani-
från	(skruvdimension:	5/6x90).	
Avstyvningen ligger an mot överramen på Posi-Joist.

Bilden till höger visar även en lösning med stabilisatorer  
som	fästs	på	sidan	av	Posi-Joist	balkar,	då	inga	kortlingar	finns			  
att fästa i, eller vid förlängning.
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   Förstärkning av avstyvningsbalk  
   vid genomföringar.
 
Brandmotstånd
Brandtester	under	30-,	60-	och	90	minuter	har	framgångsrikt	genomförts	enligt	EN1365,	och	ge-
nomförs	kontinuerligt	för	uppdateringar	(senast	september	2019).
Kraven på brandmotstånd beror dels på ”Byggnadsklassen”, samt i vilken
”Verksamhetsklass” som byggnaden har.
Våra vanligaste bostäder har ofta en byggnadsklass 2 eller 3: 
”Måttligt alternativt Litet skyddsbehov”, samt ligger i Verksamhetsklass 3.

Förkortningar:
R Bärförmåga
E Integritet (täthet)
I Isolering
W  Värmestrålning

Se nedan utdrag från senaste brandtester:
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Detaljer testrigg för brandtest

1.	Balkar	47x72mm	(jmf	Skandinavien	45x95	standard)
2. Sviktavstyvning har använts
3. Golvriggen har skruvat golvdäck mot Posi-Joist balkar, golvpanelen har limmade fogar.
4. Rumsperimetrar har mellanlägg, kortling emellan Posi-Joist balkar.
5. Lasten 1,5kN/m² har applicerats på bjälklaget. 

Gipsskivor:
Type A – väggskiva,
Type F – Fireline, brandgips
Type RBar indikerar gipsskiva fastsatt med glespanel/undertaksskena.

		*		Sviktavstyvning	min	47x97mm

Brandtesterna som utförts på Posi-Joist bjälklag, där taket är perforerat med sk Downlights 
(spots), samt ventilation, har visat att 30-minuters brandmotstånd kan uppnås med godkända 
brandskyddsmaterial runt håltagning, tex brandfog/skum.
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Vid tak-perforering rekommenderas ett cc-mått på 600mm, brandgips min 15mm (Typ F). 
Vid cc-mått 400mm kan gipsskiva på min 15mm (Typ A) användas.

Håltagningar, samt undertakskanter, ska ha lämpligt brandmotstånd i form av brandfogsskum eller 
motsvarande (ljudmässigt så kan även sväll-lister fungera).

Ljud och akustik i Posi-Joist bjälklag

Lätta bjälklag har generellt dåligt rykte vad gäller ljud, speciellt gällande stegljud, stomljud.

Vi på MiTek har genomfört grundliga ljudtester för både luft- och stegljud i såväl laboratorie miljö 
som	i	fält,	för	att	testa,	mäta	och	verifiera	flervåningsmiljöer.

Samtidigt har vi utfört vibrations-, nedböjnings- och tvättmaskin/centrifugeringstester, som tillsam-
mans med ljudtesterna har visat sig ge fantastiskt bra resultat, och det med torra, standardproduk-
ter	som	finns	i	de	flesta	av	våra	bygghandelskedjor.

”Size	matters!”	–	Storleken	spelar	visst	en	roll,	fastställer	vår	akustikprofessor	från	Lunds	universi-
tet.
För att klara av de högsta kraven inom ljudtransmission, ljudklass A, i lätta golvbjälklag, så behövs 
i regel en tjocklek på bjälklag som närmar sig 500mm, färdigt parkettgolv samt monterat undertak.
Det går inte att komma ifrån, om man inte vill gå över på specialkomponenter, material eller gjuta 
ett betongskikt ovanpå sitt lätta golvbjälklag.
För att nämna några viktiga aspekter och konstruktionsdelar för bra ljudegenskaper i ett Posi-Joist 
bjälklag, utan inbördes ordning:

A) Ljud & Sviktavstyvningar
  
Vi vet sedan tidigare att spännvidder som överstiger 4-5meter, 
så behöver vi sviktavstyvning. 
Ju	fler	sviktavstyvningar	man	har,	desto	bättre	egenskaper	 
uppnår man när det kommer till stegljud och vibration. Det ger  
även en behagligare upplevelse, känsla av att gå på dessa bjälklag.
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Att använda två stycken sviktavstyvningar istället för en på en 5-meters spännvidd ger ca. 1dB i 
förbättrat stegljudsvärde.

          I Norge har man sedan en tid tillbaka 
		 	 	 	 	 	 	 	 	 nyttjat	flera	avstyvningsbalkar	för	bättre 
          vibration och ljudegenskaper.

B) Lösullsisolering i bjälklaget

Posi-Joist bjälklagen med dess öppna diagonaler, är som klippt och skuret för att använda lösull-
sisolering.
Lösull kan antingen läggas i bjälklaget, innan det stängs med golvspånskiva, eller sprutas in från 
sidan, uppifrån eller underifrån, tillfälliga öppningar, som sedan stängs igen och förseglas.
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C) Upphängda innertak

Ett fritt hängande undertak, ger klart bättre ljudegenskaper, och man kan förbättra tex stegljuds-
värden	med	flera	decibel.
Dessutom blir det enklare för inbyggda downlights, led-lampor, ledningsdragning i taket.

  Monterad ljudprofil på detta vis, har        Även denna upphängning klarar uppställda ljudkraven, 
  visat sig ge den bästa vibrationsdämpningen,        däremot i testet Japanska bollen ger denna montering  
  uppmätt med ”Japanska bollen”.         ett sämre resultat. 
  (Japanese Impact Ball simulerar bäst ljud/akustik 
   från gå-ljud nakna fötter, springande/hoppande barn etc.)

Dessa stödreglar, som sitter mellan undertaksreglarna, hjälper till med att hålla  
isoleringsduken så att den inte ligger emot och överför vibrationer. 
De ger även en styvhet liknande den som avstyvningsbalkarna ger.  
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Posi-Joist Bjälklags System
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Genomförda akustik, vibration och nedböjnings tester, utförda 2020, har lett till 4-grundsystem 
som täcker in alla nödvändiga golvlösningar för: 
 

FRAMTIDENS GOLVBJÄLKLAG

1 - POSI-Golv BASIC
1-familjshus / lägenhet

Totalvikt	golvbjälklag:			 59kg/m²
Tjocklek:   368mm

Parkett    14mm
Underlagsfoam     3mm
Golvspånskiva  22mm
Posi-Joist PS12 300mm
Takläkt 17x45   17mm
Takgips  12,5mm

2 - POSI-Golv Klass BBR   
BBR miniminivå

Luftljuds reducering >52dB *)
Stegljud   <56dB *)
*)  DnT,w,50hz. / LnT,w,50hz. SS-EN ISO 10140-2/3 16283-1/2

Parkett    14mm
Underlagsfoam     3mm
Golvgips 2x12,5   25mm
Golvspånskiva   22mm
Posi-Joist PS12 300mm
MiTek	ljudprofil	80	 		80mm
Tak brandgips 2x15   30mm 

Totalvikt	golvbjälklag:			 98kg/m²
Tjocklek:   474mm



 21ver 20.3

3 - POSI-Golv Klass B

Luftljuds reducering >56dB *)
Stegljud    <52dB *)
*)  DnT,w,50hz. / LnT,w,50hz. SS-EN ISO 10140-2/3 16283-1/2

Parkett      14mm
Underfoam         3mm
Golvgips     25mm
Ljudmatta dB4    12mm
Golvspånskiva    22mm
Posi-Joist PS12, lösull 11kg/m² 300mm
MiTek	ljudprofil	 	 			80mm
Tak brandgips      30mm

Totalvikt golvbjälklag:   102kg/m²
Tjocklek:   486mm

4 - POSI-Golv Klass A

Luftljuds reducering >60dB *)
Stegljud    <48dB *)
*)  DnT,w,50hz. / LnT,w,50hz. SS-EN ISO 10140-2/3 16283-1/2

Parkett      14mm
Underfoam         3mm
Golvgips     38mm
Ljudmatta dB4    12mm
Golvspånskiva    22mm
Posi-Joist PS12, lösull 11kg/m² 300mm
MiTek	ljudprofil	 	 			80mm
Tak brandgips      30mm 
Gips         6mm

Totalvikt golvbjälklag:       122kg/m²
Tjocklek:   505mm
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Design och konstruktion
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Ett acceptabelt bjälklag tar hänsyn både till statiska och dynamiska kriterium. Svikt, elasticitet och 
vibrationer är egenskaper som är viktiga för den upplevda kvalitén, och måste dimensioneras på 
rätt sätt.
Svikt	definieras	vanligen	som	den	störande	upplevelsen	brukaren	får	av	elasticitet	och	vibrationer	
i bjälklaget då brukaren själv går på det. 
Det andra kallar vi för vibrationer, vilket kan förklaras som den störande upplevelsen av vibrationer 
i bjälklaget orsakad av en annan person.

För beräkning av ett Posi-Joist bjälklag, används programvaran PAMIR, som ger ett resultat som 
följer	de	lagar	och	förordningar	som	finns	(Eurokoden	samt	nationella	bilagan	EKS).	 
Konstruktören ansvarar för projektering och de dimensioneringskontroller som ska utföras.

Laster – belastning
Egen vikt – Egentyngd
Egenvikt ska ta hänsyn till vikten av alla byggnadsmaterial i golvet. Det består av alla lager i golv, 
takbelägg och isolering och egenvikt hos Posi-Joist.

Pålagda laster – Nyttolast
Den golvbelastade belastningen är ett uppskattat värde på kN / m2 (area) som består av personer 
och möbler baserat på vilken funktion golvet är avsett för. Till exempel tar kontorsbelastning hän-
syn till tunga föremål som arkiveringsskåp, medan inhemsk husbelastning endast tar hänsyn till 
lättare möbler.
Mängden människor som förväntas använda golvytan spelar också en roll för att bestämma vär-
det av den pålagda golvbelastningen.
Pamirs	beräkning	tar	även	hänsyn	till	flyttbara	innerväggar.

Ytterligare laster
Ytterligare laster kan inkludera lyftbelastningar eller vindlaster och kan appliceras med hjälp av 
verktygen i Pamir.
Vänligen kontakta vårt kontor för beräkningstjänster och programvarusupport (CSCE) vid tvek-
samheter.

Typiska lägsta belastade golvbelastningar 
Värden på nyttig last som ska tillämpas på bjälklag, trappor och balkonger i kategori A till D i bygg-
nader	anges	i	tabell	C-1	och	i	9	§.	(BFS	2015:6).

Vi reserverar oss för eventuella uppdateringar av nedan tabell.
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Posi-Joist och SPÄNNVIDD

Längden, avståndet mellan Posi-Joist balkarnas stödpunkter, som vanligtvis utgörs utav vägg eller 
upphängning, beror bla. på faktorer som:

-      Typ av golv, exempelvis Pos-Golvi BASIC, Posi-Golv BBR, Posi-Golv Klass A
        ett komplett golv har då olika vikter, exempelvis: 60kg/kvm, 100kg/kvm, 122kg/kvm  

-      CC-mått mellan Posi-Joist balkarna, kortare/smalare cc-mått klarar längre spännvidder,
       exempelvis cc=600mm, 400mm eller 300mm.

-						Storleken	på	Posi-strut,	ståldiagonalen	exempelvis:	PS9,	PS10,	PS12,	PS14,	PS16

Posi-golv BASIC, ca.60kg/kvm. (1-familjsbostäder)
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Posi-golv BBR, ca.100kg/kvm. (minimum BBR-krav)

Posi-golv Klass A, ca.122kg/kvm.
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Hantering & praxis byggarbetsplatsen
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Checklista montering av Posi-Joist 

1.	 Att	Posi-Joist	balkarna	blivit	märkta	vid	tillverkningen,	och	att	det	finns	överensstämmande 
  planritningar,  och eventuella monteringsinstruktioner.
  Observera även att leveranser till byggplats sker i rätt monteringsordning, för att undvika  
  missförstånd vid montering vid större byggprojekt med stort antal Posi-Joist balkar.

(ETA 7/0161: 3.8.2.1 klargör att ansvar för märkning/instruktioner ligger hos tillverkaren av Po-
si-Joist)

2.	 Märkning	bör	ske	på	den	övre	balksidan,	för	lätt	identifiering	och	för	att	undvika	att	uppla 
      gen hamnar upp och ner vid montering.
	 Observera	även	risken	med	”Spegelvändning”	av	Posi-Joist	balken!	
 En viktig kontroll före golvläggning/stängning.

3. Glöm inte eventuella Sviktavstyvningar, erfarenhet visar att pga arbetsvinklar är det lättare 
  att montera dessa före alla balkar är på plats, genom att ”trä-på” Posi-Joist balkar på av- 
  styvningen inuti.
  Se planritning/instruktioner.

 
Märkning av Posi-Joists är viktigt för att utplacering blir rätt, och följer ritning. På bilden ovan är märkningen ”PJ6” på överramen, 
längst till vänster.

Lyft, förflyttning med sele /slingor 
(inte kedjor eller rep!)

Vid lastning / lossning med kran  
ska lyftselar alltid fästas på Posi-Joist 
balkarna eller kassettens lyftpunkter, 
och inte på ståldiagonalerna, för att 
undvika knäckning. (ETA 7/0161: 3.8.3)
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Förvaring på plats bör ske under en begränsad tid innan montering av Posi-Joists.

Posi-Joists bör antingen förvaras stående-på-kant eller liggande på plant underlag. 
Om	det	lagras	vertikalt,	stående	på	kant,	bör	det	finnas	mellanliggande	bärare/stöd	vid	nodpunk-
ter, såsom visas nedan. 

Om förvaras i liggande, plant läge, bör hänsyn tagas till antalet lager som staplas, för att förhindra 
snedvridning/skevhet.

Det rekommenderas att färdiga Posi-Joist balkar är ihopkopplade och skyddade i vattentäta mate-
rial för att skydda dem mot exponering och dåligt väder.

Särskilda försiktighetsåtgärder bör vidtas vid stapling av golvkassetter för att förhindra att stapeln 
faller omkull vid förvaring, tex pga vind
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      ATT TÄNKA PÅ

 

INFORMERA även andra delaktiga yrkesgrupper i byggprojektet.
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MiTek Miljö & Omvärld

MiTek recognises the importance of both short and long term en-
vironmental protection and is committed to operating its business 
responsibly and in compliance with all legal requirements relating 
to the design, manufacture and sales of MiTek products.

MiTek är medveten om vikten av både miljöskydd på kort och lång 
sikt och har åtagit sig att driva sin verksamhet på ett ansvarsfullt 
sätt och i enlighet med alla juridiska krav på design, tillverkning och 
försäljning av MiTek-produkter.

STEWARDSHIP
We take seriously our responsibility to our people, our customers,
our resources, and our world.

Vi tar på allvar vårt ansvar gentemot våra anställda, våra kunder,
våra resurser och vår värld.

Ongoing process for producing EPD for our Posi-Flooring components. 
(EPD Environmental Product Declaration / Miljödeklaration)

Pågående process för att producera EPD för våra Posi-Flooring-komponenter.
(EPD Miljöproduktdeklaration / Miljödeklaration)

MiTek komponenter Posi-Joist system registrerade på
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Posi-Joist Producenter
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Testdetaljer/information – Ljud/Akustik, Vibration och Nedböjning 
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