GABION FASADEKLEDNING

MONTERINGSVEILEDNING
PRODUKSJON
UNIK Wall Gabioner er produsert av galvanisert stålnett av 4mm kaldstrukket trådtykkelse.
Rutestørrelse er standard 76,2mm x 76,2mm (c/c tråd til c/c tråd) sveiste sammen til
firkantete ruter og ren kappet rundt. Galvaniseringen av tråden er av høyeste kvalitet med
belegg av 95% sink 5% aluminium i alle tråder, det vil si Galfan belegg kl. A i henhold til NS
EN 10233-8:2013 og tilfredsstiller miljøklasse C3 og C4.
GABIONKURV
UNIK Wall Gabion settes sammen på vår fabrikk og leveres flat-pakket for sluttmontering på
byggeplass. Gabionen som vises i figur 3 under med virkelige mål benyttes til veggkledning
både utvendig og innvendig. Dette er vår standard gabion for vegg og fasadekledning. Andre
størrelse kan produseres på forespørsel.
Fig. 2

Fig. 1
På fabrikken setter vi sammen gabionpanelene som vist på figur 1. Vi bruker c-ringer som
vist i figur 2 for å «binde» sammen alle panelene til gabionenes bunnpanel. Vi setter c-ringer
i hver rute. Så bretter vi disse sammen til en flat pakke og legger på pall klar til forsendelse.
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Fig. 3
MONTERING
På byggeplass monteres flatpakken til en gabion ved å reise opp alle panelveggene og sette
en c-ring i øverste rute øverst på hver vertikal skjøt. Deretter setter man c-ringer i hver rute
i de vertikale skjøtene som skal vende inn mot veggen den skal monteres mot.

Innfesting
Etter denne operasjonen kan klemplaten (brun på bildet) mot veggen monteres. Klemplaten
er en stålplate med 5mm tykkelse og 40mm bredde med ovale hull Ø7mm (dia. 14mm) som
passer for en M12 bolt. Det skal benyttes galvanisert bolt for mekanisk eller kjemisk
innfesting i betongen. Klemplaten og bolter skal være galvanisert minimum etter NS 1461.
Plassering av hullene for klemplaten merkes slik at de kan forbores. Vi leverer klemplater i
lengde 1500m for 2 meter lange gabioner og i lengde 750mm for 1 meter lange gabioner.
Neste operasjon vil være å koble sammen gabionene sideveis.
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Kobling
Da setter man gabionene inntil hverandre og kobler gabionene sammen i de vertikale
skjøtene med en c-ring i hver rute i front. Gabionen bør plasseres på et fast underlag av
betong eller godt komprimert fyllmasse av stein.
Lokket er ikke festet til gabionen ved leveranse (er levert løst) og skal monteres etter at
gabionene er fylt med stein.
For gabioner med nominell tykkelse på 0,3 meter monteres klemplate i annenhver gabion
sideveis. (For spesialgabioner med andre tykkelser skal det benyttes horisontal klemplate i
hver gabion.)
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Innfylling
Avstandsstag settes inn etter man har fylt gabionen med stein til halv høyde. Det skal være 2
stk. avstands-stag i hvert gabionkammer. Hele rekka av gabioner fylles opp 50% før avstandstagene monteres. Håndplassering av stein plasseres med største flate inntil fronten av
gabionen. Fylling av annen type masse må også hånd-plasseres bak i gabionkorgen. All
fyllmasse må pakkes/komprimeres for å minimere hulrom. (For gabioner med 1 meters
høyde skal fylling foregå i 3 steg og avstand-stag plasseres i 1/3-dels høyde og i 2/3delshøyde.) Det kan være en idé og la byggherre godkjenne utseende av innfylling før man
fortsetter.
Etter at gabionene er fylt 100 % monteres lokket til øvre del av frontpanel og bakpanel med
en c-ring i hver rute. Så fester man lokket til sidegabionen med en c-ring i annenhver rute.
Lokk i første gabionrekke og i topprekken.
Fyllmasse
Som fyllmasse i gabionene anbefales å bruke knust stein med utpreget flat form. Det som er
viktig er at stein ikke faller ut gjennom nettingen, spesielt hvis det høyde på fasadeveggen.
Man kan benytte knust stein i fraksjonen 64mm – 120mm der 5 % av steinen er i området
64mm til 76mm. Maks steinstørrelse for 305mm bred gabion anbefales til 150mm.
Rundkuppel kan også nyttes.
Veggmontering
Klemplater skal monteres slik som gjengitt på tegningen
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HALVRUND GABIONKURV
UNIK Wall halvrund Gabion settes sammen på vår fabrikk og leveres flat-pakket for
sluttmontering på byggeplass. Gabionen som vises i figur 8 under med virkelige mål 1985mm
x 995mm x R= 500mm benyttes til veggkledning både utvendig og innvendig. Dette er vår
standard gabion for vegg og fasadekledning. Den samme gabionen finnes med høyde
461mm.

Fig. 9
Fig. 8
På fabrikken setter vi sammen 3 gabionpanel med c-ringer i hver rute. Eller vi setter
sammen 5 gabionpaneler bestående av bak-panel og 4 frontpanel. Vi bruker c-ringer som
vist i figur 2 for å «binde» sammen de 3 eller 5 panelene i hver ende. Så folder vi panelene
sammen til en flat pakke og legger på pall klar til forsendelse.
MONTERING
På byggeplass monteres flatpakken til en halvrund gabion ved å brette ut de to eller 4 flate
gabionpanelene som er koblet til endene av bak-panelet. Bak-panelet festes til veggen med
en 750mm lang klemplate. Innfesting av den første gabionen gjøres med 2 klemplater som
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vist på figur 10. Så bøyes de to eller fire andre panelene inn mot midten av bak-panelet og
festes som beskrevet under.
Kobling
På midten av det vegg-monterte bak-panelet er det montert en vertikal stilt spiral. En løst
levert spiral kobler sammen front-panelene i den ledige enden. Nå bøyer man alle 0,5 meter
høye paneler til to halvrunde enheter, trer de to spiralene inn i hverandre og trer en
låsestang gjennom koblingsspiralene. Når man setter en gabion over hverandre setter man
c-ring i hver rute.
De halvrunde Gabionene bør plasseres på et fast underlag av betong eller godt komprimert
fyllmasse av stein.
Det benyttes kun lokk på den øverste gabionen.
Innfylling
Avstandsstag settes inn etter man har fylt gabionen med stein til 1/3-dels høyde. Det skal
være 2 stk. avstands-stag i hvert gabionkammer som krysser hverandre. Hele rekka av
gabioner fylles opp til 1/3- del før avstand-stagene monteres. Innfylling av stein skal skje i 3
steg. Etter at andre steg er oppfylt settes nye avstandsstag inn i 2/3-dels høyden.
Håndplassering av stein plasseres med største flate inntil fronten av gabionen. Fylling av
annen type masse må også hånd-plasseres bak i gabionkorgen. All fyllmasse må
pakkes/komprimeres for å minimere hulrom. (For gabioner med 0,5 meters høyde skal
fylling foregå i 2 steg og avstand-stag plasseres i midten av gabionen.
Fyllmasse
Som fyllmasse i gabionene anbefales å bruke knust stein med utpreget flat form. Det som er
viktig er at stein ikke faller ut gjennom nettingen, spesielt hvis det høyde på fasadeveggen.
Man kan benytte knust stein i fraksjonen 64mm – 120mm der 5 % av steinen er i området
64mm til 76mm. Maks steinstørrelse for 305mm bred gabion anbefales til 150mm.
Rundkuppel kan også nyttes.
Veggmontering
Klemplater skal monteres slik som gjengitt på tegningen
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