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Radon er problemet
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Radon er svært utbredt i Norge
Norge er ett av landene i verden med høyest radon-
konsentrasjon i inneluften. På bakgrunn av lands-
omfattende kartlegging er det anslått at ca 160 000 
husstander har en radonkonsentrasjon i inne luften som 
er høyere enn anbefalt tiltaks-grense på 100 Bq/m3.  
(Strålevernrapport 2009)

Tenk på dette før du bygger
Å sikre seg mot helseskadelige radon konsentrasjoner 
allerede i byggefasen er både enklere og  billigere enn 
å  gjøre noe i en  eksisterende bygning. Stråledosene fra 
radongass i  grunnen kan begrenses til et ufarlig nivå med 
Icopal Radon membraner og Icopal Easi Pour Radonbrønn.

Gjennom å montere radonsperrer i byggefasen slipper 
man dyre løsninger i ettertid. Icopals radonsperrer blir 
også en trygghet for både kjøper og selger ved et bolig-
salg.

Et tett resultat  krever god planlegging:
•	 Fokus på prosjektering
•	 Planlegg med radonbrønn
•	 Planlegg med radonmembran
•	 En absolutt tett utførelse av høy  

håndverksmessig kvalitet er nødvendig. Alle  detaljer 
skal være 100%. Selv en liten åpning/hull kan ødel-
egge virkningen

•	 Ekstra fokus på rør- og kabel- 
gjennomføringer

•	 Enkelt og billig å installere under  
bygging, men dyrt og vanskelig å ettermontere

Teknisk forskrift (TEK 10) krever radonsperre
III. Strålingsmiljø 
§ 13-5. Radon 
(1)  Bygning skal prosjekteres og utføres med radon fore- 
 byggende tiltak slik at innstrømming av radon fra  
 grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inne luft skal  
 ikke overstige 200 Bq/m3. 
(2)  Følgende skal minst være oppfylt: 
  a) Bygning beregnet for varig opphold skal  
   ha radonsperre mot grunnen. 
  b)   Bygning beregnet for varig opphold   
   skal tilrettelegges for egnet tiltak i  
   byggegrunn som kan aktiveres når   
   radonkonsentrasjon i inneluft overstiger  
   100 Bq/m3. 
(3)  Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres  
 at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i  
 første ledd. 

Usynlig og luktfri radioaktiv gass

Den finnes nesten overalt, i grunnen, luften og 
 vannet. Den er usynlig og luktfri, og en helsefare.
Byggegrunnen er den  viktigste radonkilden i 
 norske bygg og i de aller fleste tilfeller hoved-
årsaken til forhøyede radon konsentrasjoner i 
 inneluften.
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Avsug radonbrønn

Icopals radonsperre kan 
plasseres i bruksgruppe 
A, B eller C

Komplette helhetsløsninger
Icopal har unike kunnskaper om radonbeskyttelse. Våre 
produkter og metoder er markedsledende, og vi har et 
komplett tilbehørssortiment.
Membranen og metodene er utviklet for nordiske 
forhold. En ekstra trygghet ettersom radonkonsen-
trasjonen i norske hus er blant de høyeste i verden.

Plassering av radonsperre
Icopal Radonsperrer kan plasseres ulike steder i kon-
struksjonen. Plassert i bruksgruppe A, B eller C vil de 
også  fungere som en fuktsperre.
Det er tatt utgangspunkt i at membraner til beskyttelse 
mot radon skal kunne brukes i flere typer konstruk  sjoner 
som vist i illustrasjonen.
 
Bruksgruppe A: 
Icopal Radonsperre monteres nede i byggegropa under 
alle konstruksjoner og  fundamenter, men med lufttett 
tilslutning mellom radon membranen og bygget.
 
Bruksgruppe B: 
Montering skjer på ferdig avrettet underlag sammen 
med isolasjon, og ført inn i konstruk sjonen f.eks. under 
bunnsvill for å sikre lufttett tilslutning til bygget.
 
Bruksgruppe C: 
Montering skjer på avrettet betonplate eller lignende til 
klemt og klebet/forseglet tilslutning mot konstruksjoner 
og gjennomføringer.

For detaljløsninger i forbindelse med ulike 
konstruksjons typer, se NBI Byggdetaljer 520.706 
«Radon. Byggtekniske tiltak» samt våre tekniske 
godkjenninger. 

SINTEF Byggforsk anbefaler bruksgruppe B
Dersom membranen legges i golvkonstruksjonen (bruks-
gruppe B eller C), har man bedre kontroll med legging og 
slitasje. Det blir også enklere å reparere evt. utettheter 
under bygge prosessen. I bruksgruppe B forutsettes det 
at radon sperren er lagt på et plant underlag av isolasjon, 
og på en måte som gjør at den ikke er fastlåst eller kan 
bli revet i stykker ved mindre bevegelser.
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En tykk, fleksibel og sveisbar asfalt-membran. Sveises 
med varmluft eller åpen flamme.
Godkjenning Bruksgruppe A + B + C.

2-lags miljøvennlig 
TPO-membran. Enkel å sveise med varmluft.
Godkjenning Bruksgruppe A + B .

En tykk LD-polyethylenmembran uten armering. Skjøtes 
med Icopal Butyl Geotape og Icopal Fugemasse eller 
sveises ved hjelp av varmluft eller extruder sveising. Den 
kan også skjøtes med Icopal Multitape Butyl 80 mm tape.
Godkjenning Bruksgruppe B + C.

En tolags LD-polyethylenmembran armert med ekstra 
sterkt nett av polyester tråder for å gi høy strekk- og 
 rive styrke. Skjøtes med Icopal Butyl Geotape og 
Icopal Fugemasse eller Icopal Multitape Butyl 80 mm 
tape.
Godkjenning Bruksgruppe B + C.

Blackline 1000 Radonsperre

Base Radonsperre RMA 1200 Radonsperre

RMB 400 Radonsperre

Produktoversikt

TG 2266

Icopal Base Radonsperre RMA 1200 Radonsperre

TG 2396

Blackline 1000 Radonsperre

TG 2397

RMB 400 Radonsperre



6

Produkt Materiale Tykkelse Format Strekkstyrke
N/50 mm

langs/tvers

Bruks-
gruppe

Radon-
motstand 

s/m
Base Radonsperre SBS polymer

asfalt og
stamme av
polyesterfilt

2,8 mm 1x10 m 400/400 A, B og C 700	•106

RMA 1200
Radonsperre

Polypropylen
TPO

1,2 mm 2,2x20 m 600/400 A og B 130	•106

Blackline 1000
Radonsperre

LDPE 1,0 mm 2x25 m
4x25 m

775/800 B og C 130	•106

RMB 400 
Radonsperre

Armert LDPE 0,4 mm 2x25 m
4x25 m

600/700 B og C 77	•106

Tekniske data

SINTEF Byggforsk har godkjent at produktet og den 
 konstruktive løsningen er funnet egnet for bruk i Norge.  
Den tekniske godkjenningen inkluderer dokumentasjon 
av alle relevante egenskaper for produktet. 

I tillegg angis hvordan produktet skal monteres og andre 
betingelser for bruk. Godkjenningen er en komplett 
 dokumentasjon i forhold til kravene i teknisk forskrift. 

Teknisk Godkjenning

TG 2396

Blackline 1000 Radonsperre

TG 2397

RMB 400 Radonsperre

•	 Icopal Multitape Butyl (80 mm butyltape med HDPE-
folie) til overlappsskjøting av skjøter, samt til hjørner, 
gjennomføringer og andre detaljer

•	 Icopal Geobutyl tape (30 mm tosidig klebende tape) til 
skjøter

•	 Icopal Fugemasse Butyl til skjøting og forsegling av 
detaljer

•	 Icopal EasiPour flytende tettemasse for tetting av rør 
i klynge

•	 Icopal Radonmansjett til runde gjennomføringer 
diameter 15-220 mm

•	 Icopal IcoCorner til innvendige og utvendige hjørner

Icopal har en teknisk godkjenning på sine tilbehørsprodukter:
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For å få en tett og effektiv beskyttelse, er det et absolutt 
krav at alle skjøter og gjennomføringer i membranen er 
tette. Icopal har et komplett tilbehørsprogram for å sikre 
et optimalt resultat.

Montering
Utførelsen skal sikre at alle skjøter, gjennomføringer og 
overganger golv/vegg er lufttette.
Icopal Multitape Butyl kan brukes ned til + 5°C. Ved lavere 
temperaturer må det benyttes varmluft mot  underlaget 
og oppvarmet telt over gjennomføringer/skjøter. Min.
temperaturen må opprettholdes i minst 
10 timer for tilfredsstillende utherding. Ved kuldegrader 
er det enda viktigere å beskytte radonsperren umiddel-
bart.Ved kuldegrader brukes Icopal Base Radonsperre 
eller RMA 1200. Disse sperrene sveises.

Beskyttelse
Det må legges stor vekt på at radonsperren ikke skades 
av støt fra skarpe gjenstander, eller av gjenstander som 
tråkkes ned i membranen.

Termisk bevegelse
RMB 400, RMA 1200 og Blackline 1000 bør ikke ligge 
utildekket, da de kan få relativt stor “bevegelse” på grunn 
av endringer i temperatur. Ved en temperaturforskjell på 
50°C vil det være ca 1% termisk bevegelse. 

Generelt:  
For optimal vedheft må membranen være fri for olje, fett, 
støv, skitt, vann og is.
Bruk teknisk sprit til å rengjøre membranen og 
 man sjettene for å bedre heftegenskapene.

Dersom det støpes rett på radonsperren skal det alltid 
legges et beskyttelsessjikt, for  eksempel min. 0,8 mm 
tykt plastmateriale.

Montering

www.icopal.no
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Omleggskjøt for RMB 400 og Blackline 1000

Omleggskjøt for RMB 400 og Blackline 1000
med Icopal Multitape Butyl

1. og 2. Banene legges med 150 mm omlegg. Midt i omlegget plasseres  Icopal Skjøtebånd. Ved siden av skjøte båndet 
legges en streng med Icopal Fugemasse. (forbruk ca 1 patron per 6 m).

Banene legges med 100 mm omlegg. Pass på at 
 membranen er fri for fett og støv, før Icopal Multitape 
Butyl 80 mm brukes. Den kan brukes ned til + 5°C.

Ved overgangen opp til murkronen legges det et ekstra 
lag med tape for å sikre at løsningen blir tett.
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Innvendige hjørner

1. Hjørneinndekning starter ved at det legges en lapp 
over hjørnet.

2. Brett membranen som vist i illustrasjonen og splitt 
hjørnet ned til toppen av kronen og legg på rikelig med 
fugemasse.

3. Brett ned slik at membranen kommer utenfor kanten 
av  murkronen.

4. Legg på Multitape i innvendig hjørne og over skjøtene 
på murkronen. 
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4. Montér Icopal Multitape Butyl over alle skjøter. 3. Legg på IcoCorner som hjørne forsterkning og Icopal 
Fugemasse som tetting mot membranen.

1. Splitt opp hjørnet som vist på  illustrasjonen. 2. Legg på en lapp som dekker mur kronen og ca 70 mm 
ned over kanten. 

Utvendige hjørner
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Radonbrønn

1. Radonbrønn monteres slik at  toppen av brønnen 
 flukter med toppen på pukk laget. Første lag isolasjon 
 legges ut, radonsperren monteres og andre lag isolasjon 
legges over, som vist på bilde. En radon- brønn dekker et 
område på 200 m2. Hvis grunnmuren har en dele-  eller 
bærevegg, legges en ny radonbrønn for hver oppdelt 
 enhet. Rørene som benyttes er Ø 110 mm PVC eller 
Ø 75 mm PVC. 
Brønnen bør legges minst 0,5 m fra yttervegg for å unngå 
nedkjøling av fundamentene.

2. Oppstikket plasseres i teknisk rom jevnt med overkant 
støp. Skulle det vise seg at man må aktivisere brønnen, 
kan det gjøres ved å ta av lokket og fortsette PVC rørene 
opp over tak. Vifte kan være nødvendig for å skape nok 
undertrykk. Icopal anbefaler at rørene føres over tak 
 under byggeperioden, dette fordi det gjør jobben enklere 
enn om man skal gjøre dette i ettertid. Det er meget 
viktig at man tetter rundt oppstikk med Easi Pour Radon 
tettemasse med minimum 20 mm tykkelse eller med 
en mansjett. Elotene 3000 x Skjøtemembran eller Icopal 
Multitape Butyl kan også brukes.
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Utvalget av mansjetter er stort (se produktoversikt) velg den typen som passer til din gjennomføring.

Mansjetten kan brukes til alle radonsperrer. Mansjetten  kommer med Butyltape. 
Finnes i de fleste aktuelle  dimensjoner.

Easi Pour

Gjennomføringsmansjetter

Følg monteringsanvisning som står på spannet  
Easi Pour Radon tettemasse brukes til tetting rundt gjennomføringer. Det er viktig at massen oppbevares og brukes 
ved en temperatur på 5°C eller høyere. Hvis spannet har vært nedtemperert til kaldere enn 5°C må det stå i 24 timer 
i 20°C. Easi Pour kommer i 6 liter eller 3 liter spann. Husk at høyden på massen skal være ca 20 mm og ca 30 mm fra 
”røret” ut til forskalingen og mellom hvert rør.

1. Slå et eller flere hull med en 
skru trekker i toppbeholder slik at 
all  herderen renner ned i hoved-
spannet.

2. Massen blandes i minimum 
2 minutter med drill og visp. Nå 
har du ca 15 minutter på å helle ut 
 massen.

3. Gjør alltid klar forskalingen på 
forhånd. Husk å gjøre rent hele 
området med teknisk sprit før du 
monterer forskaling og fyller opp 
med Easi Pour Radon tettemasse.
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Icopal RMA 1200

1. Membranen skal legges i bygge gropene (bruksgruppe 
A) på ferdig avrettet under lag av finpukk eller grov sand 
med planhet og stabilitet minst som komprimert sandige 
masser. Membranen skal legges med lufttett tilslutning 
mot ringmur eller fundament. Membran kan også legges 
i bruksgruppe B.

4. Normal sveisetemperatur ligger på ca. 450° avhengig 
av temperatur på uteluft og membranen.

2. Radonmembranen legges ut med ca. 100 mm omlegg.

3. Membranen skal sveises med varmluft, enten hånd-
holdt eller selvgående varmluftmaskin.

Se neste side
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8. Det må legges stor vekt på at radonsperren ikke 
skades av støt fra skarpe gjenstander. I bruksgruppe A 
skal det legges et beskyttelsessjikt av minimum 0,8 mm 
tykt plastmateriale mellom grunn mur og membranen.

5, 6 og 7. For gjennomføringer av rør kan det brukes Ico-
pal Radonmansjetter, Easi Pour tettemasse eller som vist 
på bildene her, en lapp av RMA 1200 som tilpasses med 
varmluft og sveises fast til underlaget.

Icopal RMA 1200 , fortsettelse

5 6

7

8



ICOPAL Radonsystemer - sikker i grunnen

15

For å få en tett og effektiv beskyttelse, har Icopal komplett tilbehørs program for et optimalt resultat. 

Tilbehørsprodukter

Produkt Beskrivelse Dimensjon

Easi Pour Radonbrønn 
For utlufting av radon fra byggegrunn. Anvendes 
 sammen med ø 110 mm eller ø 75 mm PVC-rør. 
En brønn dekker ca 200 m2 byggegrunn.

380 x 380 x 124 mm

Easi Pour Radon brønnlokk
ø 110 mm stuss med gasstett lokk. For avslutning i 
tekniske rom.

ø 110 mm
høyde stuss 120 mm

Easi Pour Radon tettemasse 
Flytende tettemasse for tetting rundt en eller flere 
gjennom føringer. Må oppbevares og anvendes over 5°C.

3 liter eller 6 liter

Easi Pour Forskaling 
Selvklebende bånd av PE-skum. Brukes sammen med 
Easi Pour Radon tettemasse som forskaling. 

25 x 35 mm x 0,7m

Icopal Radonmansjett 
Gummimansjett for ulike rørdimensjoner. fra ø 15 - 220 mm

IcoCorner Radonhjørne
Forsterkning av inn- og utvendige hjørner. Monteres med 
Fonda Fugemasse og Elotene.

innv.160 x 100 x 100 mm
utv.185,5 x 80 x 100 mm

Elotene Skjøtemembran 3000
Skjøtemembran med én klebeside. Brukes til forsterkning 
av hjørner og til tetting av gjennomføringer.

1 x 100 mm - 20 lm
1 x 100 mm - 5 lm

Icopal Multitape Butyl 
Tape for skjøting av radon membraner, hjørner og 
gjennom føringer. 
Kan brukes ned mot ÷5°C.

80 mm x 20 m

Butyl Geotape
Klebebånd av butyl for tetting av omleggsskjøter. 2 x 30 mm - 25 lm

Icopal Fugemasse 
Butyl fugemasse for tetting av ulike radonprodukter.

310 ml
1 patron = 6 lm streng
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