
Multifix Eco  
- ditt naturlige valg

Den kjente blåboksen fra Norwesco er blitt grå, men kvaliteten er den samme. Blant fordeler 
kan vi nevne: dype bokser for montering av dype produkter, en mengde tilbehør og justerbar  
skruring.

Brannhemmende og miljøvennlig materiale
Materialet til veggboksene er utviklet for å være miljøvennlig og brannhemmende. Boksene 
oppfyller kravet om 850° glødetråds-test og er selvfølgelig produsert av halogenfritt plast-
materiale. Boksutvalget til Schneider Electric gir deg en miljøsikker installasjon med sikte på 
fremtiden. 

Montering i lydklassifiserte vegger
Veggboksene er testet av Sveriges Prøvnings- og  
Forskningsinstittutet i lydklassifiserte vegger med meget 
bra resultat. Undersøkelsens konklusjon er at Schneider 
Electrics veggbokser ikke merkbart svekker veggens 
lysisolerende egenskaper sammenliknet med en vegg uten 
bokser. Årsaken til dette er at boksfestet gjøre det mulig å 
isolere bak boksene mellom festene. Forutsetningen er at 
isoleringen utføres korrekt og at det isoleres ordentlig bak 
boksene. Hullet må også tas nøyaktig og tilpasset  
plasseringen av boksen. 

Montering i brannklassifiserte vegger
Schneiders veggbokser er godkjent for installasjon i 
brannklassifiserte vegger i samsvar med EI30 og EI60. 
Ingen ekstra tilbehør er påkrevet ettersom festene gjør det 
mulig å isolere bak boksene. 

Veggutførelse
Stendervegger skal være kledd med gipsplater på begge 
sider av stenderne. Minste stenderbredde er 70mm.

Boksmontering
Boksene monteres enten med stenderfeste el.nr 12 232 
69 eller festebrakett med el.nr 12 232 70/71/73 mellom 
motstående plater. Bokser montert på begge sider av 
veggen skal plasseres med en innbyrdes avstand på minst 
200 mm.

Festebrakettenes utforming gjør det mulig å 
isolere bak boksene.



Montering i vegger som skal helisoleres
Brannklassifiserte stendervegger er vanligvis helisolerte. 
Stenderfakkene med bokser skal i hele sin bredde isoleres 
med stenull. Isolasjonens tykkelse skal være minst 70 mm. 
Hulrommet mellom boksbunnen og motstående plate skal 
fylles godt med stenull uansett monteringsalternativ. 

Stenullens dentisitet skal være minst 28 kg/m3. Isolasjons-
platene skal monteres med et overmål på 5-10 mm slik at 
isolasjonsplaten presses mot stenderne ved gips- 
monteringen. Isolasjonsplatene kan holdes på plass ved 
skrå spikring/skruing.

Montering i vegg som ikke skal helisoleres
Bokser som skal monteres i brannklassifiserte stender-
vegger, som ikke skal isoleres, krever spesielle tiltak. I 
høyderetningen skal isolasjonen dekke boksene med minst 
300 mm. Isolasjonen avgrenses med horisontale spikerslag 
mellom stenderne. 
Om avstanden mellom boks og avsluttende tak- eller 
gulvkonstruksjon er mindre enn 300 mm, godtas en mindre 
dekkende isolasjonsmengde. Isolering i avgrensede fakk 
gjøres på samme måte som i helisolerte vegger. 

Veggboks for innstøping
I Multifix-rangen finnes det en egen variant innstøpings-
bokser. Disse har et ekstra tett lokk for å hindre inntrenging 
av betong og betongvann, samt 2 høyder på boksen for 
å tilpasse til armeringsjern i konstruksjonen. Boksene kan 
monteres ved hjelp av et spikerfeste med kraftig bak-
plate, limes til forskalingen, eller ved hjelp av magnet som 
monteres inni lokket. 
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