
Lyskassemontage  
uden at bore

  MEAFIX isoleringsplader med 
integreret montagehuller passende 
til mange MEA lyskasser
  Enkelt og hurtig fastgørelse  
af lyskasser – ingen opmåling  
og boring
  Sikker og præcis placering  
af lyskasse
  Intakt isoleringslag og  
ingen kuldebro

Værdifuldt 
isoleringslag 

  Isoleringstykkelse 10 og 12 cm  
eller efter opgave
 Trykfast. U-værdi 0,0038 W/m2K
  Dækket med fiberbeton – klar til 
efterfølgende overfladebehandling
  Pladerne kan ved behov  
nemt tilskæres

Højeste 
forarbejdningssikkerhed

  Perfekt afstemt med MEAMAX  
og MEA MULTINORM lyskasser
  Vindueshuller passende til alle 
MEALUXIT og MEALUXIT AQUA 
karmvinduer
  Overholdelse af retningslinjerne for 
forarbejdning af kulbrosisolering
  Smart systemløsning med 
mangfoldige og værdifulde 
anvendelsesmuligheder
  Fremstilles også på specialmål

www.mea-bausysteme.com

System til udvendig isolering MEAFIX

MEAFIX sokkelelement  
forebygger frostskader  
ved frost i jordoverfladen

Værdifuldt isoleringslag dækket 
med fibercement, der beskytter 

mod beskadigelse og nedbrydning 
gennem UV-bestråling

Speciel tætning sammen med 
AQUA beslags-sæt muliggør 

vandtæt montage af lyskasse ved 
trykkende grundvand

Enkelt montage af lyskasse  
uden opmåling og boring

Systemløsning bestående af MEA Multinorm lyskasse, MEALUXIT afdækningsramme,  
MEAFIX isoleringsplade / sokkel-element og MEALUXIT kældervindue

Certificeret efter DIN EN ISO 9001



System til udvendig isolering MEAFIX

Klæber påføres ensartet på pladens bagside

MEALUXIT afdækningsramme skubbes ind  
i falsen mod vinduet

Pladen sættes på væggen foran vinduet  
og presses fast og afstøttes

Dyvler afstemt efter den aktuelle isoleringstykkelse 
anbringes i de præborede huller

Klæber påføres ydersiden af  
MEALUXIT afdækningsramme

Lyskasse med ilagt rist hænges på øverste skruer.  
Lyskassen fastgøres foroven og forneden og er  
hermed monteret

MEAFIX Udvendig isoleringsplade – udvalg  1)

Passer til MEALUXIT karm  
b x h cm (hulmål)

Passer til  
lyskasse type

Udvendige mål  
b x h cm

Isoleringstykkelse 
cm *

80 x 50 A, C 113 x 97 10/12

80 x 60 A, C 113 x 107 10/12

100 x 50 B, D 133 x 97 10/12

100 x 60 B, D 133 x 107 10/12

100 x 80 B, D 133 x 127 10/12

100 x 100 B, D 133 x 147 10/12
1) Andre vinduesmål og isoleringstykkelser efter opgave * tykkelse inkl. fiberbetonplade: 10,4 hhv. 12,4 cm
Passende lyskasser:
A MEAMAX b = 80 cm B MEAMAX b = 100 cm 
C MEA MULTINORM 80 x 100 x 40  D MEA MULTINORM 100 x 100 x 40, 100 x 130 x 40

MEAFIX sokkel-element – udvalg
B x H cm (hulmål) 

 
Isoleringstykkelse cm *

125 x 60 10

125 x 60 12

* tykkelse inkl. fiberbetonplade: 10,4 hhv. 12,4 cm

MEAFIX tilbehør
Til afdækning ved forskellige isoleringstykkelser i øverste område  
kan der fås vinkelprofiler (længde 133 cm)

MEAFIX montagesæt
 Lyskasse til personbelastning:  
Montagesæt bestående af 
montageklæber og lyskasse 
beslagspose

Lyskasse til belastning  
fra personbil:  
 Montageklæber og standard 
beslagspose universal indtil  
12 cm isoleringstykkelse

 Lyskasse og isolering v. 
trykkende grundvand:  
grunder, tætning, glasfibervæv 
(til montage efter DIN 18195, 
del 6) og AQUA beslagssæt 
(bestående af AQUA  
montageklæber og  
lyskasse beslags pose)

Enkelt, hurtigt og præcis: lyskassemontage på MEAFIX Udvendig isoleringsplade
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