
Trätrall på träreglar eller distansklossar, 
Betongplattor på distansklossar

1. Anslutning av tätskikt ska utföras enligt Sikas   
 generella detalj -051.01.01 sidan 5 i ”Sikaplan PVC-51”.
 Anslutning av tätskikt ska utföras enligt Sikas 
 generella detalj -051.01.01 sidan 5 i ”Sarnafil TPO-51”.  
 Detaljer, se under ”Projektering” på sika.se    
 
2. Tätskikt ska dras in under dörrtröskeln och dras upp  
 minst 100 mm på den vertikala ytan.     
 Hörnförstärkningar ska monteras.

3.  Ett extra lager av tätskikt ska monteras från underkant  
 tröskel och minst 500 mm ut på takytan. 
 Tätskiktet ska dras förbi tröskeln med samma längd som gallerdurken enligt pkt 7. 

4. Skyddsbeslag enligt AMA Hus kap JT ska monteras för skydd mot mekanisk påverkan.    
 Skyddsbeslaget ska dras förbi tröskeln med samma längd som gallerdurken enligt pkt 7.

5. Tröskel och karm ska tätas i två steg - bottningslist + fogning.

6. Tröskelbeslag ska vara enligt AMA Hus JTB.524. Tröskelbeslaget ska gå ner minst 50 mm 
 på den vertikala ytan.

7. Närmast öppningen ska gallerdurk monteras. Gallerdurken ska vara möjlig att ta bort för 
 inspektion och rensning.
 Bredd: minst 200 mm.
 Längd: ska gå förbi tröskeln med minst 200 mm på vardera sida.
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Principskisser
Utförande vid terrassdörrar 
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UTFÖRANDE VID TERRASSDÖRRAR 
TRÄTRALL PÅ TRÄREGLAR ELLER DISTANSKLOSSAR 

BETONGPLATTOR PÅ DISTANSKLOSSAR 
 

 
1. Anslutning av tätskikt ska utföras enligt Sikas generella detalj -051.01.01 sidan 5 i ”Sikaplan PVC-51”. 
 Anslutning av tätskikt ska utföras enligt Sikas generella detalj -051.01.01 sidan 5 i ”Sarnafil TPO-51”.          

Detaljer, se under ”Projektering” på sika.se     

  
 

2. Tätskikt ska dras in under dörrtröskeln och dras upp minst 100 mm på den vertikala ytan. 
Hörnförstärkningar ska monteras. 

 
3.  Ett extra lager av tätskikt ska monteras från underkant tröskel och minst 500 mm ut på takytan. 

Tätskiktet ska dras förbi tröskeln med samma längd som gallerdurken enligt pkt 7.  

 

4. Skyddsbeslag enligt AMA Hus kap JT ska monteras för skydd mot mekanisk påverkan. Skyddsbeslaget 
ska dras förbi tröskeln med samma längd som gallerdurken enligt pkt 7. 

 
5. Tröskel och karm ska tätas i två steg - bottningslist + fogning. 

 

6. Tröskelbeslag ska vara enligt AMA Hus JTB.524. Tröskelbeslaget ska gå ner minst 50 mm på den 
vertikala ytan. 

 

7. Närmast öppningen ska gallerdurk monteras. Gallerdurken ska vara möjlig att ta bort för inspektion och 
rensning.                                                                                                                                                                             
Bredd: minst 200 mm.                                                                                                                                 
Längd: ska gå förbi tröskeln med minst 200 mm på vardera sida. 

 

 

 


