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Ringmur® Sokkeli

Asennusohjeet



Hyväksytty ja energiatehokas järjestelmä
Jackonin Ringmur® koostuu EPS-sokkelielementeistä, jotka on päällystetty ulkopuolelta 
huoltovapaalla ja pakkasenkestävällä kuitusementtilevyllä. Järjestelmässä on useita erilaisia 
vaihtoehtoja perustuksille. Ringmurilla® on norjalainen tekninen hyväksyntä (TG 2144).

Lisätietoja www.jackon.fi 

Ringmur® Peruselementti, Ringmur® Ulkokulmaelementti 
ja Ringmur® Sisäkulmaelementti

Pohjatyöt ja aloitus

Kunnallistekniikan asennusten jälkeen tehdään rakennuspohjaan tarvittavat maatäytöt ja 
pohja tiivistetään. Rakennuspohjan suoruuden tulee olla +/- 5 mm. Salaojasoran kerrospak-
suuden tulee olla vähintään 300 mm lattiaeristeen alla. Täytön korkeus tulee sovittaa valittuun 
perustusjärjestelmään, jotta rakennuksen kokonaiskorkeus ei ylity.

Tarvittavat työvälineet

mittausvälineet, vesivaaka, käsisaha, 
puukko, raudoitusvälineet. Raudoitus 
rakennesuunnittelijan suunnitelmien 
mukaan esim. ø10mm harjateräs

Rasitusluokat ja betonin lujuusluokka 
määritetään käyttökohteen ja ympäristöolo- 
suhteiden mukaisesti (by 50 kohta 3.2)
Suositeltava betonilaatu C25/30
Maksimi raekoko 16 mm
Leviävyys 200 mm

Betoni:

korkeus        Betonin menekki l/ jm
750 mm        88      
900 mm       100      
1050 mm       119      
Jackon® Anturamuotti       80      



Ringmur® Peruselementti
Kuitusementtilevypintainen sokkelielementti, 
joka asennetaan ilman ylimääräisiä muotteja. 
Elementin pituus 1200 mm, korkeus 300-1200 mm.

Ringmur® Ulkokulmaelementti
Kuitusementtilevypintainen sokkelielementti, 
joka asennetaan ilman ylimääräisiä muotteja. 
Elementin pituus 1200 mm, korkeus 300-1200 mm.

Ringmur® Sisäkulmaelementti
Ringmur® Sokkeli sisäkulmaan. 

Ringmur®-tyypit:

Ringmur® tyyppi RSB – käytetään 
seinäpaksuuksille 148 mm – 198 mm



Elementtilukko
Leikattujen elementtien kiinnittämiseen

Muovikiila
Elementtien kiinnittämiseen toisiinsa

Kulmasuojalista
Elementtisaumojen suojalista sisäkulmaan. 
Asennetaan pujottamalla lista kuitusementti-
levyjen saumoihin.

Lisätarvikkeet:

Suojalista
Elementtisaumojen suojalista. Asennetaan 
pujottamalla lista kuitusementtilevyjen 
saumoihin. 30 x 590

Betonin menekki: 
0,08m3/ jm (80 l/ jm)
Raudoituksen menekki:
2,2 m/ jm esim. ø10 mm

Harjateräs Ø 10 mm 

148 mm

200 mm 1200 mm

400 mm
540 mm

Syvennys kulmaan kiinnittämistä varten

Jackon® Anturamuotti 

Kaikki Ringmur® Sokkelit soveltuvat käytet-
täväksi Jackon® Anturamuotin kanssa. Antura-
muotit lukitaan toisiinsa muovikiilojen kanssa. 
Jackon® Anturamuotti asennetaan tasatulle 
rakennuspohjalle, rakennuspohjan suoruuden 
tulee olla +/- 5  mm. Täytön korkeus tulee 
sovittaa valittuun perustusjärjestelmään, jotta 
rakennuksen kokonaiskorkeus ei ylity. Antura-
muotti raudoitetaan rakennesuunnitelmien 
mukaan, anturamuottien avoimiin päätyihin 
asennetaan päätypala kahden muovikiilan 
avulla. 

Ulkomitat: 540 mm x 1200 mm x 200 mm
Betonin menekki 0,08 m3/ jm (80 l/ jm)
Raudoituksen menekki 2,2 m/ jm esim. ø10mm



Jackon Ringmur® 750 ja Jackon Anturamuotti



Jackon Ringmur® -korkeudet



Asennus
Kuva 01: Aseta kivimurske tulevan anturan alle, 50–60 cm 
levyiselle alueelle. Merkitse kulmat ja tarkista ristimitta.

Kuva 02: Jos käytetään Jackon® Anturamuottia, tulee 
kivimursketta levittää leveämmälle alueelle. Jackon® Antura-
muotti asennetaan ensin. Anturamuotit lukitaan toisiinsa 
mustilla muovikiiloilla, jos anturamuottia tarvitsee lyhentää, 
tulee lyhennetyt muotit kiinnittää toisiinsa teräskiiloilla. 
Kulmissa anturamuotin sivua madalletaan esim. kuumalanka-
leikkurilla, jonka jälkeen muotit asennetaan 90 asteen 
kulmaan toisiinsa nähden. Tämän jälkeen Ringmur® Sokkeli 
asennetaan Jackon® Anturamuotiin.

Kuva 03: Aseta paikoilleen kaikki sisä- ja ulkokulmakappaleet 
täyspitkinä. Raudoitus asennetaan rakennesuunnittelijan 
suunnitelmien mukaan elementtien alaosaan pujottamalla 
sivusta.



Kuva 04: Asenna paikoilleen kaikki täysmittaiset elementit. 
Elementit lukitaan toisiinsa muovikiiloilla sekä ulkopuolisella 
suojalistalla, katso kuva 08.

Kuva 05: Lyhennettävät elementit tulee mitata huolellisesti. 
Lyhennyksen voi tehdä esim. käsisahalla, suosittelemme 
sahaamaan ulko- ja sisäreunan erikseen. Lyhennetyt 
elementtien reunat lukitaan toisiinsa metallilukoilla ja 
ulkopuolisella suojalistalla, katso kuva 09.

Kuva 06: Tarkista Ringmur® Sokkelin suoruus sekä ristimitta 
perustuskuvista.



Elementtilukko

Kuva 08: Elementit, joita ei ole lyhennetty, lukitaan muovi-
kiiloilla. Sisä- ja ulkonurkat lukitaan samalla tavalla.

Kaarevat elementit

Kuva 07: Alhaisissa lämpötiloissa elementit voivat olla kaarevia. Elementit voidaan oikaista sahaamalla 
sisäpuolista elementtiä ¼ verran kolmesta kohdasta. Sahatut kohdat tulee lukita metallikiiloilla.

Lyhennettyjen elementtien lukitus

Kuva 09: Lyhennetyt sokkelielementit lukitaan metallisilla elementtilukoilla sisä- ja ulkopuolelta. Ulkopuolella 
kuitusementtilevyjen pystysaumaan asennetaan suojalista. 



Elementtien valu

Kuva 11: Jos kohteessa ei käytetä Jackon Anturamuottia 
niin tuenta tarvittaessa. Tarkista Ringmur® Sokkelin 
korkeus, pituus, leveys ja ristimitta. 

Kuva 12: Elementtien yläreunan raudoitus voidaan 
asentaa valun aikana valutyön helpottamiseksi. Betoni 
valetaan suoraan elementteihin, vibrausta ei suositella. 
Betonin tulee olla maksimissaan raekokoa 16 mm ja se 
notkistetaan betoniauton mukana tulevalla notkistimella. 
Leviävyyden tulee olla 180-200 mm. 

Jos sokkelin alareunassa tai pystysaumoissa on aukkoja, 
tulee ne tilkitä uretaanivaahdolla ennen valun aloittamista. 
Alareunassa oltava varovainen ettei uretaanivaahto 
kallista sokkelia.

Riippuen Ringmur® Sokkelin korkeudesta, valu tulee 
suorittaa useammassa osassa kiertämällä sokkelia 
ympäri. Ensimmäisellä kierroksella valetaan umpeen 
sokkelin alareuna peittäen alareunan raudoitukset. 
Seuraavilla kierroksilla voidaan valaa aina sokkelin 
yläreunaan asti. Yläreuna tulee siistiä ja tasata seuraavia 
vaiheita varten huolellisesti. 

Metalliset elementtilukot tulee poistaa valun kuivuttua.

Betonin annetaan kuivua 1–3 vuorokautta olosuhteista 
riippuen ennen töiden jatkamista.

Terävät ja tylpät kulmat

Kuva 10: Kulmat, jotka eivät ole 90 asteessa, 
sahataan ja säädetään paikoilleen. Huom! Terävät ja 
tylpät kulmat tulee tukea ulkopuolelta valun ajaksi 
ruuvaamalla esim. vaneri valusuojaksi sauman 
kohtaan.





Jackon Finland Oy tuottaa rakentamiseen ja teollisuudelle nykyaikaisia, 
energiatehokkaita ratkaisuja ja komponentteja. Kattava tarjonta pitää 
sisällään niin eristeitä, elementtejä, märkätilalevyjä ja muita rakentamisen 
järjestelmiä kuin pakkaustuotteita sekä teknisiä komponentteja.

Jackon Finland on osa vuonna 1956 perustettua norjalaista Jackon 
Groupia. Konserni on pohjoismaiden johtava rakentamiseen ja teollisuu-
teen tarkoitettujen EPS-, XPS- ja EPP-eristeiden sekä -pakkausten 
valmistaja. Jackon Groupilla on 21 tehdasta Euroopassa, joista 18 on 
Pohjoismaissa. 

Tutustu laajaan tuote- ja palvelutarjontaamme:

jackon.fi

Mitä ikinä eristätkin, valitse Jackon.

Toravantie 18, 38210 Sastamala, p. 010 8419 222, myynti@jackon.fi

Eristeet Elementit Märkätilalevyt Rakentamisen
järjestelmät

Pakkaustuotteet Kalalaatikot Tekniset 
komponentit


