
 

 

 

 

Reparationsmetod för blindsockelkonstruktion  

Träkonstruktionerna vid den traditionella blindsockelkonstruktionen är ofta i marknivå eller till och med under 

marknivån. Markfukt och ytvatten söker sig genom betongen till innanför varande konstruktioner och isolering 

och risken för fukt- och mögelskador är då stor. En annan skadeorsak är att ventileringen mellan blindsockeln 

och träkonstruktionen är mycket begränsad, vilket också ökar risken för fukt- och mögelskador.  

Med Termotuotes reparationsmetod för blindsockelkonstruktioner så monteras termoskon nedanför väggens 

träkonstruktion, isolering görs med hjälp av termobalken. På detta sätt får man bort skadat material och kan 

även förhindra fuktpåverkan på den tidigare fuktbelastade riskkonstruktionen, slutresultatet är en fukttekniskt 

mycket säkrare konstruktion.  

Traditionell blindsockelkonstruktion  Termotuote – åtgärdad konstruktion 

  

Väggens träkonstruktion 

och isolering utsätts för 

hög fuktbelastning. 

Skaderisken är stor. 

 

Väggreglar 

under fönster 

kan stödas från 

Termobalken. 

 Termobalk 

 Termosko 

Montering av Termoskon och Termobalken 

1: Väggregeln kapas i höjd med Termoskons hylla  

2: Termoskon slås på plats med hammare  

3: Den yttre C-profilen lyfts upp över regeln  

4: Förbandet fästs med skruvar  

5: Termobalken längdkapas och monteras 

Termoskon består av tre 

utformade elförzinkade 

plåtprofiler. 

Yttre C-profil 

Inre C-profil 

Hylla 

Takfiltsbit 

1. Väggregeln kapas i 

höjd med Termoskons 

hylla. 

2. Termoskon slås på plats 

med hammare. 

Tomrummet är 

isolerat. 

Mellan hyllan och 

den kapade 

väggregeln sätts 

uretanskum.  

3. Yttre C-profil lyfts 

upp över väggregeln. 

Termobalken är tillverkad av 

den fukt- och mögelsäkra 

Finnfoam-isoleringen 

5. Termobalken 

monteras på plats. 

4. Förbandet fästs 

med skruvar. 

Mellan skon och balken 

sätts uretanskum. 

 
Den höga fukt-

belastningen ger upphov 

till fukt- och mögelskador. 

 



 

Ett bra resultat med mindre arbete  

Termoskon och Termobalken bildar tillsammans en modern 

reparationsmetod för ytterväggar. Den bärande 

väggstommens skadade nedre delar ersätts med isolerade 

Termoskor av stål och den skadade väggisoleringen ersätts 

med den fuktsäkra Termobalken. 

Termobalken är en effektiv värmeisolering som monteras i 

väggens nedre del. Termobalken är försedd med skruvregel 

för väggskiva och golvlist, för effektiv och snabb montering. 

Enligt vår monteringserfarenhet så kan vi rekommendera 

Termoskometoden för sanering av väggars fuktskadade nedre 

delar. Det är snabbt och kostnadseffektivt att montera. 
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