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MOSO® hulbånd stabiliserer vindues- og døroverliggere 
som bærende komponent.

Bygningstilsynsgodkendelse Z-17.1-603 regulerer 
brugen i rulle- og standerskifter. Løberskifter og 1½ 
standerskifter kan armeres på samme måde.

MOSO® hulbånd som godkendt fritbærende overliggerarmering

• Rul MOSO® hulbåndet af rullen, og klip af med en pladesaks
 Afklipningslængde = overlæggerens indvendige bredde + 2 x 36 cm
• Mur rulle- eller standerskiftet med skrabefuger, og påsæt samtidig hulbåndsbøjlerne 

med ≤ 25 cm afstand
• Påfør et tykt lag mørtel til løberskiftet
• Læg MOSO® hulbåndet på, og tryk det ned i mørtlen
• Buk MOSO® hulbåndsbøjlernes plade-ender ind over MOSO® hulbåndet
• Mur løberskiftet, og sæt ved overliggere lw ≥ 1,51 m skiftevist MOSO® 

forankringsbøjlerne ind i stødfugerne med hulbåndsdelen under hulbåndet i en 
afstand på ≤ 25 cm 

• Overliggeren skal understøttes, indtil mørtlen er hærdet

Åbningens bredde IW [m]
Hulbåndets afklipningslængde [m]
Antal hulbåndsbøjler (LB...)
Antal forankringsbøjler (RVB)

Hulbåndsbøjlen... ... sættes på murstenen 
 under opmuringen...

... og når standerskiftet er færdigt, lægges MOSO®  
hulbåndet på mellem bøjlerne. Derefter bukkes 
hulbåndsbøjlerne blot ned. Og det var det.

... m overliggerstøtte med MOSO® hulbånd type 50 E 420 til fri spændvidde ... m, 
facadestensformat ..., overliggerhøjde ... cm, inklusive afbinding leveres og monteres 
fagligt korrekt

Udbudstekst

Håndtering med MOSO® hulbåndet

Materialebehov pr. overligger 

MOSO® hulbånd som godkendt fritbærende overliggerarmering

 Husk at medtage faststiftning til rulle- og standerskifter på byggepladsen i din planlægning

Bemærk: Minimal overmuringshøjde over MOSO® hulbåndet er 5 skifter NF (≥ 42 cm).


