
Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon

Ì Sunt og trygt inneklima

Ì Gjennomtestet og godkjent system

Ì Ingen krav til sertifisering ved montering
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www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima!



Jackon Radonsperre system

Radon er en luktfri og usynlig radioaktiv gass som dannes i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen 
være lav mens radongass i inneluft utgjør en betydelig helsefare. Radon forekommer i alle slags bygninger. 
Statens strålevern antar at hver 10. innbygger i Norge bor i hus med en radonkonsentrasjon som er høyere 
enn det anbefalte tiltaksnivået i inneluft som er 200 Bq/ m3. 

I gjeldende byggeforskrifter (TEK 10) settes det derfor krav til at bygninger hvor folk oppholder seg skal 
ha radonsperre mot grunnen. Videre skal det tilrettelegges for tiltak i byggegrunnen som kan aktiveres om 
radonkonsentrasjonen i inneluften skulle overstige 100Bq/m3. 

Dette betyr at montering av radonsperre som et sperresjikt mellom grunn og bolig, samt en radonbrønn i     
pukklaget, er et smart og enkelt tiltak for å tilfredsstille myndighetenes krav og oppnå et sunt og trygt inneklima.

JACKON RADONSPERRE SYSTEM
Systemet er gjennomprøvd hos Sintef Byggforsk og har Teknisk Godkjenning.
Jackon kan derfor dokumentere trygge og gjennomtenkte og løsninger for radonsikring og det stilles ingen 
spesiell sertifisering til montering.

Jackon Radonsperre System består av radonduk, lim og butylbånd for 
skjøting av sperresjikt, selvklebende bånd og mansjetter til kabler og rør, og 
radonbrønn. 

Det mest geniale i systemet er likevel “Radon Total 100”, en komplett pakke 
som inneholder alt man trenger til 100m2 grunnareal. 

Er det behov for “litt til”, vil pakken “Radon Supplering 37,5” være 
tilstrekkelig for inntil 37,5m2 ekstra.

Jackon Radonsperre legges mellom isolasjonslagene i gulvet og brettes over ringmuren før støp av dekket. 

Ved bygging med Thermomur finnes en løsning med en halvblokk der indre vange ikke har knaster. Radonduken 
legges da over første isolasjonslag, videre over og godt forbi indre vange. På denne måten får radonduken kon-
takt med betongen under støp og gir et heldekkende, tett sjikt som leder radongassen bort fra boligen. Alternativt 
kan en rims rulles over indre vange og skjøtes til radonduken i etterkant.

Thermomur
Halv-blokken uten knaster på indre vange brukes 
sammen med radonduken og skaper et tett sjikt. 
Sperresjiktet legges mellom isolasjonslagene for best 
beskyttelse mot skarpe gjenstander som kan punktere 
duken, og temperatursvingninger som kan føre til bety-
delig ekspansjon eller krymp av duken.

Ringmur
Radonduken brettes over toppen av ringmurselementet. 
Sperresjiktet legges mellom isolasjonslagene for best 
beskyttelse mot skarpe gjenstander som kan punktere 
duken, og temperatursvingninger som kan føre til bety-
delig ekspansjon eller krymp av duken.

Se monteringsanvisning og jackon.no for mer utfyllende informasjon
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DE ENKLE LØSNINGENE

Jackon Radonsperre System er gjennomtestet og godkjent for bruk i norske boliger. 
Bruk av Jackon Radonsperre System sammen med Jackons øvrige produkter sikrer et godt, trygt og sunt innemiljø!

Vet du arealet på grunnflaten din, fikser vi resten!

Enkelt, ikke sant?

Jackon Radon Total 100
Alt du trenger til 100 m2 gulvareal

Jackon Radon Supplering 37,5
Alt du trenger til 37,5 m2 ekstra gulvareal.
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Jackon Radon Sperre
Sperresjikt mellom grunn og 
bolig. Tykkelse 0,5 mm. Legges 
mellom isolasjonslagene.
Format: 1,5x25 m2, 4x25 m2

Delta Than
Spesiallim til skjøting 

av radonsperre
310 ml.

Jackon Radon Sperre Rims
Supplement til Radonsperre. 
Tykkelse 0,5 mm. 
Format: 0,5x25 m2

Dafa rørmansjett
Dafa Kabelmansjett
Til bruk ved rør- og kabelgjen-
nomføringer.
Ø 9-110 mm

Jackon Radonbrønn
Til oppsamling av radongass. 
4 stk 110 mm uttak.
Dekker ca 200 m2

Dafa butyl 200 grå
Ikke-herdende 

fugemasse til hjørner 
og rørgjennomføringer.

310 ml.

Dafa butyl klebebånd
Dobbeltsidig klebebånd til 

skjøting av radonsperre. 
Brukes sammen 
med Delta Than.

30 x 2 mm x 22,5 lm.

Delta Flexx-band
Elastisk og klebrig 

tettebånd til hjørner og 
rørgjennomføringer.

100 mm x 10 lm

Dafa multisealing
Svært fleksibelt tettebånd 

av butyl for tetting av 
gjennomføringer. 

1,5 x 50 mm x 5 lm

Jackon Radon Total 100
Alt du trenger til 100m2 radontett bolig
Radonduken leveres separat på rull

Jackon Radon Supplering 37,5
Alt du trenger til 37,5m2 ekstra
Radonduken leveres separat på rull

Jackon Tettemasse 
og Forskalingslist

Flytende masse og forskalingslist 
for tetting av rørgjennomføringer 
i radonmembraner

Lette løsninger for et bedre klima!
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Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer som er kommet til etter trykketidspunkt. Produkter kan 

variere i farge og spesifikasjoner. Oppdatert informasjon er å finne på vår hjemmeside jackon.no.

JACKON AS

Postboks 1410, 1602 Fredrikstad
Telefon:    69 36 33 00
Telefaks:    69 36 33 99
E-post:    jackon@jackon.no

ORDREKONTOR:

Ordretelefon:    69 36 33 88
E-post:    ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE:

Telefon:    69 36 33 65
E-post:     jackon@jackon.no


