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PROSJEKTERING

Kommentarer på spørsmål vedr. RVK og TSS
Vedr.: Bruk av RVK og TSS gir raskere montasje
De økonomiske fordelene av rask montasje varierer med forholdene. For en høy bygning i et
bysentra benyttes oftest store mobilkraner med stor kapasitet for å unngå forstyrrelser på
trafikkbildet. Vi har fått tilbakemeldinger som forteller at besparelser i kranleie overstiger alle
kostnadene til RVK og TSS- forbindelsene.

Vedr.: Å unngå trinnlydoverføring :
En av de største fordelene ved bruk av RVK og TSS- systemene, er mulighetene for å redusere
trinnlydsoverføring fra trappen til de omgivende vegger og rom. En gummiplate i kanten av reposet
vil redusere overføringen av trinnlyd fra trappen til veggen. Se memo 41. For ytterlige reduksjon av
trinnlyden anbefaler vi å bruke TSS 102. Se memo 53a. For mer info se vår nettside.

Vedr.: Justering av elementhøyde under montasje :
Vi anbefaler at dere sjekker ut vår hjemmeside www.invisibleconnections.no og klikker dere frem
til animasjon og video under Trappeforbindelser. Der ligger det to videoer som viser vår anbefalte
måte å montere repos på.
(Hvis det er nødvendig med justering, sjekk først høyden nøyaktig. Skal høyden økes, kan det
benytt shims. Må høyden reduseres, så må slissen hugges større nedover.)
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Vedr.: TSS kontra RVK
RVK og TSS- forbindelsene er komplimentere løsninger, hvor alle eksterne detaljer er like.
Utsparingene i trapperomsveggene, elementarmeringen, kapasiteter etc. er likt i begge systemene.
Begge løsningene har fordeler i forhold til hverandre. Type av trapp, og lokale tradisjoner vil
avgjøre hvilken type som bør velges hver gang.
RVK- forbindelsene
• Har løftemuligheter inkludert. ( Ikke sertifisert løfteanordning.)
• Gjør det enklere å fylle enheten etterpå med mørtel,- hvis dette er ønskelig.
• Kan benytte med mindre fuger mellom vegg og trapp.
TSS- forbindelsen er spesielt utviklet for elementer som har en ferdig toppflate direkte fra fabrikk,eksempelvis ferdig slipt terrazzo.

Vedr.: Spesielle fordeler med TSS-forbindelsen, sammenliknet med
liknende ”telskop”-forbindelser.
Vi har studert andre ”teleskop”- løsninger. I forhold til disse, har TSS en del spesielle (og
patenterte) fortrinn:
• Retursnora som reduserer problemer ved feilmontasje.
• En stopper som sikrer mot overbelastning
• Kontrollmerking som muliggjør en enkel etter kontroll av at teleskopdelen er i riktig
posisjon etter montasje.
• Hull for låsepinne.

Vedr.: Feste av forbindelsene til formen under støping.
I MEMO 20 (RVK) og 32(TSS), har vi vist mer detaljert hvordan dette kan gjøres. Et alternativ, kan
være å benytte som styringsenhet i formsiden et plastlokk av samme type som den som finnes i
bakkant av TSS- enheten.
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Vedr.: Fylling av fugen mellom trapp og vegg med mørtel, - eller ikke;
Normalt vil vi ikke anbefale at sidefugen fylles med mørtel , fordi dette bidrar til økt lydoverføring.
Det hender imidlertid at det kan være grunn til å fylle fugen;
• For å unngå tilsøling av veggen ved trappevask
• For å unngå oppsamling av skitt i fugen over tid.
• Når trapperomselementene benyttes i stabiliseringsøyemed for å ta opp horisontalkrefter.
Hvis et av de to første argumentene er årsaken til at man ønsker å tette fugen, kan en alternativ
løsning være å legge en skumplastpølse i fugen som bakfyll, og forsegle denne med fugemasse.

Vedr.: Størrelse på oppleggsslissen i veggen.
En viktig fordel med RVK og TSS- forbindelsene er at de er skjult, og bidrar til en ren og ubrutt
veggflate, uten hindringer ved montasje, og uten noe som samler ekstra støv under bruk.
Det er derfor logisk å skjule oppleggsslissen bak tykkelsen på trappereposet. For detaljer se MEMO
52 RVK og 53 TSS
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