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Dette skriv er for at afstemme forventninger og sikre et godt samarbejde omkring montage af Briiso. 

I modsætning til traditionelt murværk, er der ved Briiso, ikke en hulmur, der kan optage stenenes 
uregelmæssigheder. Derfor kan der forekomme større ujævnheder end i traditionelt murstensbyggeri. 

 

Før montage påbegyndes, skal køber sørge for at: 

→ Briiso systemet kan bruges på den givne konstruktion. 
→ Eksisterende vægge er afrettet, klar til montage. 
→ Tagrender, vandhane, lamper og lign er demonteret. 
→ Lovligt stillads er opsat. 
→ Montører har fri og gratis tilgang til strøm (220 V). 
→ Montører har fri og gratis tilgang til vand. 
→ Montører har fri og gratis tilgang til toilet. 
→ Montører har fri og gratis adgang til frokost/pause lokale. 

 

Montage af Briiso indeholder, hvis andet ikke er aftalt: 

 

1. Opsætning af isolering: 

Vi opsætter isolering på eksisterende væg. Væggen skal være klargjort af kunden, det er kundens opgave at sikre 
af facaden kan bære løsningen. 

OBS. Eventuelle skævheder på facaden, vil følge med ud i ny facade, hvis de ikke er oprettet inden. 

 

2. Montage af teglskaller: 

Alt efter om teglskallerne er produceret som en færdig skal, eller skåret af en mursten, så kan teglskallerne have 
forskellige tykkelser. 

→ Tykkelse tolerancer på 25 mm teglskaller er: +-3 mm 
→ Tykkelse tolerancer på 14 mm teglskaller er: +-1,5 mm 
→ Vinkel tolerance på hjørnesten er +- 1,5 grader. 

Forbandt: Vi afleverer med halvforbandt som standard. 

 

3. Fugning 
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Vi trykker fugen med jern. 

Ved opstart af fugning laves prøvefelt, som køber skal acceptere. 

 

4. Affald 

Affald samles og ligges på anvist sted af køber, køber bortskaffer selv affaldet, hvis andet ikke er aftalt. 

 

5. Godkendelse-Betaling. 

For at sikre et afstemt forløb for alles parter, er der følgende kontrolpunkter og accept af udført arbejde. 

a) Isolering opsættes, godkendes af køber, betaling af 25% af montage summen, som accept af 
udført arbejde. 

b) Teglskaller opsættes, godkendes af køber, betaling af 50% af montage summen, som accept af 
udført arbejde. 

c) Fugning udføres, godkendes af køber, betaling af 25% af montage summen, som accept af 
udført arbejde. 
 
 

6. Materialer: 

Materialeleverance faktureres for sig selv, og ansvar for materialer påhviler køber/bygherre når de er leveret på 
pladsen. 

 

7. Arbejdstid: 

For at spare på transport og overnatningsudgifter, ønsker vi at arbejde så mange timer som muligt, og gerne 
lørdag med. 

 

 

 


