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TEGELSKENA

Joma tegelskena används tillsammans med Joma tegelkramla för förankring av 

skalmur till stålreglar och plåtbeklädda isolerpaneler av sandwichtyp när hålrummet 

mellan regel/panel och skalmur är kort.

Tillhörande murkramla monteras i skenans vertikala spår samt i skalmurens liggfog. 

De vertikala spåren skapar en rörelsefrihet för systemet som gör att det även går att 

använda till högre byggnader där det kan uppstå mycket stora rörelser i murverket.

JOMA Tegelskena kan även användas till stomme av trä, betong, lättbetong och tegel 

med hjälp av lämplig infästning.

JOMA Tegelskena är CE-märkt enligt EN 845-1:2013 och har DoP-nummer: 

JOMA-DOP-015-13-SE. Anmält organ nr.1235, Teknologiskt institut, Århus, har utfört 

typprovning av produkten enligt standarden.

Art.nr. Benämning Dimension Kg / 1000 Antal / förp.
3310041 JOMA Tegelskena 0,8 x 12,5 x 39,0 x 2400 mm 824 1

Art.nr. Benämning Dimension Kg / 1000 Antal / förp.
2444075 JOMA Tegelkramla Ø 4 x 50 x 75 mm 15,5 100 st
2444100 JOMA Tegelkramla Ø 4 x 50 x 100 mm 18 100 st
2444125 JOMA Tegelkramla Ø 4 x 50 x 125 mm 20,5 100 st
2444150 JOMA Tegelkramla Ø 4 x 50 x 150 mm 23 100 st

100 300 300 100

INFÄSTNING
Nedan visas ett exempel på ett infästningsmönster där över- och nederkant fästs i de två 

första hålen och sedan 300mm CC växelvis, detta ger vid full längd 10st infästningar. 

OBS! Bilden nedan visar ett utgångsläge, infästningen måste alltid dimensioneras till 

stommen den är tänkt att fästas till från fall till fall.
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Håll upp tegelskenan mot panelen och förborra med borrØ 5,3-5,5mm i ett av konstruktör 

angivet mönster. Föregående sida visar exempel på ett infästningsmönster där över- och 

nederkant fästs i de två första hålen och sedan 300mm CC växelvis, detta ger vid full längd 

10st infästningar. 

OBS! Tegelskenan får som högst monteras 600mm från en pelare p.g.a. de stora 

temperaturrörelserna i isolerpaneler.

Dimensionerande värden för infästning  med ”BulbTite”

*Värdena gäller för infästning i Paroc sandwichelement typ AST-T, AST-S, AST-F med plåttjocklek 0,5,0,6 & 0,7mm på elementets ytplåt.

INFÄSTNING TILL ISOLERPANELER

Diameter Greppområde Nitlängd Huvud Ø Skjuvhållfasthet Draghållfasthet Hål Ø
5,2 mm 1,3 - 4,8 mm 17,5 mm 11,7 mm 0,5 kN* 0,4 kN* 5,3 - 5,5 mm

DIMENSIONER
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Måttsättning för tillhörande U-Kramla.

Måttsättning för Tegelskena.


