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SFS nya patentsökta prefabsystem med tillhörande  
monteringsverktyg monteras innan gjutning av  
utfackningsväggar och andra element där isolerskivor  
kombineras med betonggjutning.

Prefabsystemet har fördelen att man slipper borrning i betong på fabrik och 
vid byggarbetsplatsen när en putsad eller ventilerad fasadlösning efterfrågas. 
Putsfästen och infästningspunkter för ventilerade fasader kan monteras  
ergonomiskt redan på fabrik utan förborrning.

Vid användning av två olika isolerskikt vid gjutning kommer den övre gängan 
att fästa i den inre isoleringen medan den främre gängan fäster i den yttre 
isolerskivan. Fördelen med detta system är att när formen vänds upp så hålls 
bägge isolerskikten på plats med hjälp av gängorna.
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Flexibel,  
säker & 
snabb
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Prefabsystemet kan kombineras på ett antal  
olika sätt för att uppfylla kraven som ställs  
på moderna fasadsystem.

 ➊  Kombination för ventilerad fasad med montageplåt/fästpunkt och  

en kortare skruv som gängformar i prefabfästet.

  ➋  Kombination för ventilerad fasad med montageplåt/fästpunkt,  

en formplugg och en längre betongskruv som fäster direkt in i  

betongen utan förborrning. För högre brandklassning.

  ➌  Kombination för putsade fasadlösningar där putsfästet fästs in i  

prefabfästet utan förborrning.

  ➍  Kombination för putsad fasadlösning där putsfästet med hjälp av  

en hålformplugg och en längre betongskruv fäster direkt in i  

betongen utan förborrning. För högre brandklassning.
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➊ Betonggjutning ➋ Första lager isolering ➌ Montering av IL-PF

➎ Form vänds upp 90°

Färdig för 
montering

IL-PF / Isolertjocklek 100–200

■ Betong gjuts i formbotten

 ■  Nästa isolerlager träs över fästena.  
Dessa kan sedan användas för att infästa valfritt system.

■  Ovanpå läggs första isolerlagret ■ Prefabhylsorna monteras genom 
isoleringen ner i den blöta betongen

Exempel på applikation

Monteras ergonomiskt på fabrik 
utan förborrning i betongen

Markör

Yttre gängaInre gängaTeleskopisk

➍ Yttre isolering

 
Prefab infäste IL-PF
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➊ Yttre isolering 

➍ Betonggjutning

➋ Inre isolering

➎ Form vänds upp 90°

➌ IL-PFH

Klar för montage av 
valt fasadsystem

IL-PFH / Isolertjocklek 100–250

■  Isolering läggs först i botten

 ■  Övre hatten sticker upp och blir  
ingjuten i betongskiktet.

■  Ovanpå läggs yttre  
isolering i formen

■  Fästet skruvas ner i isoleringen 
uppifrån mot formbotten tills 
stoppflänsen träffar isolerskiktet.

Exempel på applikation

Monteras ergonomiskt på fabrik 
utan förborrning i betongen

Teleskopisk Markör

Yttre gängaInre gänga
StoppflänsHatt

 
Prefab infäste IL-PFH
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MULTI-MONTI®-plus-T-7,5–10
Benämning d L Material
MULTI-MONTI-plus-T- 7,5x 40–60 Kolstål
MULTI-MONTI-plus-T- 10x 70 Kolstål 

MULTI-MONTI®-S
Benämning d L Material
MULTI-MONTI-S 7,5x 75 Rostfri 
MULTI-MONTI-S 10x 85 Rostfri 
MULTI-MONTI-S 12x 100 Rostfri

ISO-LET Putsfäste
Benämning d L Material
ISO-LET 80 20–40 PP

JB-D® Justerbar infästning för utflyttning av fönster
Benämning
JB-D50/5-40-AM8-T

JB-D50/10-40-AM8-T

JB-D100/10-40-AM8-T

JB-D150/10-40-AM8-T

JB-D150/10-AW75-40-AM8-T
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Tillbehör och passande sortiment  
Prefabsystemet fungerar utmärkt med vårt övriga sortiment oavsett om du behöver skruva i betong eller i gjutform.
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WT-S träskruv rostfritt austenitiskt stål 18/8 A2.
Benämning d L Material ETA CE C1–C4
WT-T 4,5x 40 – 60 Kolstål   •
WT-T 6,5x 65 – 220 Kolstål • • •
WT-T 8,2x 160 – 330 Kolstål • • •

WFR-T byggskruv i härdat kolstål
Benämning d L Material ETA CE
WFR-T 4x 30 – 60 Kolstål • •
WFR-T 5x 30 – 120 Kolstål • •
WFR-T 6x 50 – 300 Kolstål • •

isotak® BS borrande skruv
Benämning d L Material ETA CE C1–C4
BS-S 4,8x 60 – 200 Rostfri • • • • •
BS-3 4,8x 90 Kolstål • • • • •
BS 4,8x 50 – 300 Kolstål • • • • •

TI betongskruv i sätthärdat kolstål
Benämning d L Material ETA CE C1–C2
TI 6,3x 25 – 275 Kolstål • • •

HUT-T-3,5 Helgängad förzinkad skruv och MULTI-MONTI®-TC-T-7,5 Timber Connect
Benämning d L Material ETA CE
HUT-T 3,5x 40 Rostfri • •
MULTI-MONTI-TC-T 7,5x 100 Rostfri

Effekt iv och ergonomisk infästning t ill betong 
med TI-betongskruvar från SFS intec

 
Infästning och sammanfogning för träbyggande
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1. Allmänna villkor
Följande allmänna bestämmelser gäller under förutsättning att annat 
skriftligt avtal inte finns.

2. Ingående av avtal
Alla leveranser och erbjudanden från Säljaren sker uteslutande på 
grundval av dessa villkor. Andra villkor gäller bara om de är accepterade 
av Säljaren i skriftlig form. Detta gäller också i det fall Köparen be-
kräftar ett erbjudande från Säljaren och hänvisar till egna affärs- och in-
köpsvillkor. Om inte andra tidsramar avtalats gäller erbjudandena från 
Säljaren i en månad med början från datumet för erbjudandet. Om be-
ställningen avviker från erbjudandet gäller inte erbjudandet.

3. Priser
Prislistor avser bruttopris, fritt levererat från lager eller fabrik, och är 
exklusive moms. Rabatt ges i förhållande till orderstorleken eller ba-
serat på Köparens totala inköp per år enligt speciella avtal. Förbehåll: 
vid ändrade marknadsförhållanden, prishöjningar eller valutasväng-
ningar kan prisanpassningar genomföras när som helst, utan förvar-
ning. Vid efterbeställningar är Säljaren inte bunden till de priser som 
gällde vid tidigare beställningar.

4. Leveransvillkor
Om inget annat avtal finns väljer Säljaren lämpligt utskickssätt. Från 
och med lastningen av produkterna i lagret/fabriken övergår ansvaret 
till beställaren. Transporten sker på beställarens ansvar. Kostnaderna 
för Transporten belastas beställaren. Till andra länder om inget annat 
avtal finns levererar Säljaren lager gods till andra länder oförtullat 
och utan avgifter.

5. Leveranstid
Leveransdatum är bara bindande för Säljaren vid uttrycklig skriftlig 
bekräftelse. Ersättningsansvar vid försenad leverans är uteslutet, om 
inte Säljaren avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet har avta-
lat orealistiska leveranstid och avsiktligen eller på grund av grov oakt-
samhet inte efterlever dessa. I sådana fall begränsas ansvaret till den 
omedelbara skada som är en konsekvens av förseningen. Förlorad in-
komst, skador på grund av avbrott i produktionen och kostnader eller 
utgifter för inköp av varor som inte levererats täcks inte in. Leverans-
tid avser den tidpunkt då varorna lämnar fabriken/lagret.

6. Delleveranser
Sista uttaget skall ske senast inom 12 månader från den första 
leveransen.

7. Oförutsedda leveransproblem
Oförutsedda händelser som arbetskonflikt eller motsvarande händel-
ser (force majeure) som ligger utanför Säljarens och underleverantö-
rernas kontroll fritar Säljaren från sin leveransförpliktelse, delvis eller 
fullständigt. I sådana fall är alla typer av ersättningskrav uteslutna.

8. Betalningsvillkor
Betalning av faktura skall vara Säljaren tillhanda senast 30 dagar ef-
ter faktura datum. Beställningar på under 200 kronor belastas med 
en expeditionsavgift på 50 kronor. Vid försenad betalning utgår 
dröjsmålsränta.

9. Egendomsrätt
Säljaren har egendomsrätt till de sålda varorna intill köpesumman 
med tillägg av ränta och omkostnader i sin helhet är betalda. Accept 
räknas inte som betalning innan den är helt infriad.

10. Reklamation
Köparen är skyldig att omgående kontrollera varan när den leve-
reras och uppenbara fel skall omedelbart skriftligen rapporteras 
till Säljaren. Om Köparen försummar att göra så räknas varan som 

accepterad om det inte rör sig om ett dolt fel som inte gick att 
upptäcka vid första kontrollen. Ett sådant dolt fel ska rapporteras 
så snart det upptäcks. Säljarens ansvar omfattar bara leverans av 
nytt felfritt material. Reklamationstiden vid fel är ett år och gäller 
från och med det datum varorna levererades.

11. Specialtillverkade produkter
Vid specialtillverkningar måste Köparen godta leveranser med 
15-procentiga storleksavvikelser från beställda kvantiteter som 
kompletta. Levererade produkter återtas ej. Vid annullering av order 
debiteras omkostnaderna som uppkommit vid beställningen

12. Emballage
Alla leveranser sker i obrutna standardförpackningar. Uppdelning 
av förpackningarna kostar 100 SEK per styck. Lastpallar debiteras 
till självkostnadspris eller via transportfirmans överföringssystem. 
Om inte annat avtal finns utser Säljaren lämplig emballageform.

13. Retur
Returer skall godkännas av Säljaren. Säljaren accepterar bara 
oskadade och obrutna standardförpackningar. Frakten betalas av 
Köparen. Kreditering sker till fakturerat belopp -20 %. Retur till 
ett värde av 300 kr krediteras ej, undantag är felaktiga eller fel-
levererade varor.

14. Dokumentation
Mått, textinformation och illustrationer i dokument av alla slag 
från Säljaren är oförpliktande. Vid framställning av kundspecifika 
produkter görs en eventuell uppteckning av Säljarens förpliktande.

15. Produktansvar
Krav i samband med produktansvar är uteslutet, om och i den 
mån det är förenligt med gällande lagstiftning. Om Säljaren likväl 
ställs inför krav från en tredje part är köparen förpliktad att hålla 
Säljaren skadeslösa gentemot sådana krav.

16. Eftertryck - kopior
Eftertryck och kopior av alla slag - också i utdrag och så vidare är 
bara tillåtet med skriftlig tillåtelse från SFS.

17. Tvister
Tvist mellan Säljare och Köpare ska, om Säljaren väljer, avgöras av 
domstol eller skiljenämnd enligt Svensk lag.

18. Salvatorisk klausul
Om en eller flera klausuler i detta avtal blir förbjudna, ogiltiga  
eller omöjliga att upprätthålla i en jurisdiktion vid innevaran-
de tidpunkt eller vid ett senare tillfälle påverkar inte detta giltig-
heten hos de andra bestämmelserna. I sådana fall kompletteras 
den ogiltiga klausulen av parterna så den förblir så lik den ogiltiga  
bestämmelsen som möjligt.

Friskrivningsklausul
Uppgifterna har fastställts i försök och/eller beräkningar och är där-
för icke bindande och anger inga garantier eller tillförsäkrade egen-
skaper för icke specifierade tillämpningar. Samtliga beräkningar 
skall därför kontrolleras och godkännas av planeringsansvarig för 
utförandet. Användaren ansvarar för att ev. lokala eller nationella 
lagstiftade föreskrifter följs. Angiven prestanda som angivits i det-
ta funktionsgarantiintyg är bindande inom lagens ramar. SFS intec 
uttalar inga ytterligare medgivande vad gäller garantianspråk som 
exempelvis missbrukad rätt eller produktens bruksförmåga, varken 
uttryckligen eller stillatigande. All övrig garanti eller medegivanden 
är härmed uteslutna. SFS intec övertar uttryckligen inget ansvar för 
rekommendationer eller anvisningar vad gäller produktens använd-
ning. Köparen ansvarar på egen risk sitt agerande baserat på såda-
na rekommendationer eller anvisningar från SFS intec.

 
Försäljnings- och leveransvillkor 
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SINTEF Teknisk Godkjenning dokumenterar att en byggprodukt eller en konstruktionslösning 
har nödvändiga krav föreskrivet i Norge. Godkännandet inkluderar dokumentation av alla  
relevanta egenskaper för produkten. Som tillägg angivs hur produkten ska monteras och  
har för övriga bruksegenskaper. Detta gäller även miljöegenskaperna. En SINTEF Teknisk 
Godkänning är en komplett dokumentation i förhållande till kraven i tekniska föreskrifter.

CE-märkning är en produktmärkning inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité 
Européenne. En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav.  
Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

 ·  Produkten överensstämmer med grundläggande krav på hälsa, säkerhet, funktion & miljö.

 ·  Föreskriven process följs.

FM Approved. Industriella och kommersiella företag runt om i världen förlitar sig på produkter 
och tjänster som är FM-godkända. Godkännandet vilket stöds av vetenskaplig forskning och 
provning, berättar för kunden att produkten uppfyller högsta standard.

EOTA är ett ledande certifieringsorgan för produktcertifiering och personcertifiering inom 
bygg-, installations- och anläggningsområdet, med möjlighet att assistera företag såväl 
inom landet som i övriga Europa. Svenska regeringen har utsett SP Sitac till spokesman 
body (svensk talesman) inom EOTA, en del av EU och kan utfärda ett Europeiskt Tekniskt 
Godkännande (ETA) för en byggprodukt. SP Sitac är väl etablerat på marknaden och har  
upparbetade nätverk för samverkan med berörda intressenter.

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisa-
tioner världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från 
kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Förutom  
de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och 
ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer i upphandlingsförfaranden. ISO 
9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på åtta principer: Ledarskap, kundfokus,  
processinriktning, systemangreppssätt för ledning, medarbetarnas engagemang, faktaba-
serade beslut, ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer och ständiga förbättringar.

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande  
av miljöledning. Grunden till ISO 14001 är de 55 skall-kraven. Dessa kan ses som kompo-
nenter för att lyckas med miljöledningssystem. Som bevis på att företaget uppfyller de  
krav som standarden sätter, blir företaget certifierat av ett oberoende certifieringsorgan.

ISO 26000 är en vägledande ISO-standard inom socialt ansvarstagande och företags  
samhällsansvar (Corporate Social Responsibility). Standarden innehåller riktlinjer för hur  
arbetet med socialt ansvarstagande ska bedrivas.

BASTA är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från 
bygg- och anläggningsprodukter. Basta ger fritt tillgänglig information och verktyg som 
möjliggör trygga och giftfria materialval.

Sunda Hus arbetar för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för att minska  
miljöbelastningen genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med en  
webbaserad systemlösning för att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN är ett branschöverskridande system för miljöbedömning av 
byggvaror. Bedömningen av en byggvara görs för hela dess livscykel och omfattar följande 
områden: Kemiskt innehåll, ingående material (råvaror), produktion, distribution, byggskede, 
bruksskede, rivning, rest-och avfallsprodukter och inomhusmiljö.

Tillsammans med BASTA utgör Byggvarubedömningen ett av de två största systemen för 
miljöanpassat pro duktval.

 
Våra certifieringar
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SFS 
Olivehällsvägen 10 
SE-645 42 Strängnäs 
T +46 (0)-152 71 50 00

se.strangnas@sfsintec.biz 
order.se@sfsintec.biz 
www.sfsintec.biz/se


