
Innan du sätter igång 
Tänk på att glasbetong är en glasprodukt och bör behandlas med viss försiktighet. Undvik 
till exempel att placera glas mot glas, eller att slå mot blocken med hammare eller annat 
tillhygge. Och som med allt annat, ta god tid på dig när du arbetar så blir du nöjdare med 
slutresultatet.  

I VERKTYGSLÅDAN 
- Måttstock - Fogspackel alt. fogspruta
- Vattenpass - Skelettpistol för limpatroner
- Fintandad såg

TIPS 1 Limma upp golv- och vägglisterna dagen innan glasblocken, så får du en bra grund 
att arbeta på. 

TIPS 2 Dölj streckkoderna som du ser på den vita färgen genom att montera glasblocken 
med streckkoden vänd uppåt tills de når ögonhöjd (cirka 7-8 skift). Resterande block mon-
terar du med streckkoden vänd nedåt.  

ÖVRIGT 
För att jämna till eventuellt fall vid gjutning av vattenfast betongklack, se tillverkarens mon-
teringsbeskrivning. För montering av vinkelglasblock, se separat monteringsbeskrivning. 
Ytterligare information hittar du på www.glasbetong.se

Lycka till och mycket nöje! 

Åtgångstabell Glasfix för skärmväggar. Beräkning gjord på glasblock 190x190x80. 

Innan montering, kontrollera att vinkeln 
mellan golv och vägg är 90 grader. 
Vid eventuellt fall, använd vattenfast 
avjämningsmassa. Aktuell torktid står 
på förpackningen. Placera därefter 
glasblocken löst på en lång list, utan 
lim. Lägg en kort list mellan varje glas-
block (även dessa utan lim) för att mäta 
längden på den färdiga väggen. Kapa 
listerna efter behov.

Dags att montera golvlisten. Limma först de 
två yttre slipade ryggarna (markerade i blått) 
med 4-5 millimeter tjocka strängar. Lägg 
listen i rätt position på golvet med limmet 
nedåt – och tryck till. Gör likadant med 
vägglisten/-listerna. Gör gärna detta dagen
innan du börjar montera glasblocken. 

Limma listen/listernas slipade ryggar 
på samtliga sidor (markerade i blått). 
Placera glasblocken på dessa. Starta med 
det närmast väggen. Rätt placerat ska 
glasblocket sjunka ner lite. Kontrollera 
om limmet fäst ordentligt genom att lyfta 
försiktigt. När du är klar, limma en kort 
list på samma sätt som tidigare. Montera 
den vertikalt på glasblocket och se till 
att den bottnar på den längre listen som 
redan sitter där. Fortsätt arbeta i längd, 
tills du får önskat antal block. 

När du monterat första skiftet av glas-
block bör du kontrollera riktningen. Just-
era vid behov. Limma därefter en lång list 
och lägg den med limmet nedåt, ovanpå 
de tidigare monterade glasblocken. Tryck 
till lite med händerna ovanpå så att lim-
met fäster ordentlig med glasblocken. 

Upprepa momenten från första skiftet. 
Montera max fem skift på höjden i taget. 
Låt sedan limmet torka i ett dygn, innan 
du fortsätter monteringen. 

När du monterat fem skift är det dags att 
kontrollera om glasblocksväggen är rak. 
Mät med vattenpass framifrån, från sidan 
och på toppen. Låt limmet härda i ett dygn. 

När ett dygn passerat kan du fortsätta. 
monteringen. Upprepa momenten från 
bild 3. 

Låt den färdigmonterade väggen torka i 
minst ett dygn innan du fogar. 

Efter ett dygn kan du börja foga. Använd 
Multifog eller Flexfog och följ anvisning-
arna. För att lägga fogmassa diagonalt 
på glasblocken – ända in till väggen – 
använd en gummispackel eller fogplatta. 
Fogmassan ska täcka alla hålrum. 

Använd mjukfog (våtrumssilikon) i glipan 
mellan golv och glasblock. 
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Monteringsbeskrivning 
Glasblock med Glasfix

Telefon: 08-747 10 60 • Fax: 08-747 00 11 • E-post: info@glasbetong.se
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