Kantelement
Ger dig en stabil grund att stå på

04-2021 ersätter 02-2019

Varför välja
JACKON SIROC® kantelement?

En ökad medvetenhet om vår miljö och höga energipriser har gjort att mer och mer fokus lagts på energianvändning. Platta på mark är idag den vanligaste
formen av grundläggning.

Högt isolervärde (λ-värde)
Tryckhållfasthet
Mögel- och fuktmotståndig
Låg vikt
Enkel att arbeta med
Återvinningsbar
Lång livslängd
Teknisk produktdokumentation
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Enkel montering och bra kvalité på materialet gör det
enkelt att välja grundleverantör till ditt nya hus.
Jackon har ett brett utbud av kantelement och är
inriktade på grunder till villor, industrihallar och större
byggnader. Har du en annorlunda form på ditt hus
eller andra förutsättningar som gör att du behöver
något utöver det vanliga? Då är Jackon kantelement
det självklara valet för dig. Man kan säga att special
är vår specialitet.
Som isolering under betongplattan, samt i
kantelementen används expanderad polystyren
(EPS). EPS har hög bärförmåga och dess låga
egenvikt gör den enkelt att arbeta med. Utsidan
är färdigbehandlad och består antingen av en
fibercementskiva eller en fiberarmerad betongyta.
Jackon Siroc® kantelement är ett komplett system
där alla tillbehör du behöver ingår. Vi har även färdiga
lösningar för ytterhörn.
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SIROC®
En investering för livet
Bygg för att bo och leva
Förutsättningen för ett inomhusklimat med bra komfort till
rimliga energikostnader, är att grunden utförs efter gällande
föreskrifter.
En bostad kan vara fin att se på men ett imponerande
estetiskt uttryck är inte nödvändigtvis samma sak som
hög byggteknisk kvalitet. När man bygger är det viktigt
att fokusera på det som inte syns - det är helt enkelt det
inre som räknas. En korrekt utförd grund ger minimalt med
värmeförlust och håller fukt och röta borta. Samtidigt ska
grunden vara hållbar och enkel att underhålla, även i ett
utmanande klimat.
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Tillräckligt och korrekt placerad isolering bidrar till reducerade uppvärmningskostnader och en torr och sund innemiljö. Produkterna som ingår i Jackon Grundlösningar har
en isolerande kärna och utvändig fibercementskiva alternativt fiberarmerad betong som både ser bra ut och kräver
minimalt med underhåll.
Med isolering och kvalitet i fokus är våra produkter testade
och förbättrade genom åren. Energismarta lösningar och
minimalt med värmetapp reducerar kostnaderna och den
totala miljöbelastningen. Jackon Grundlösningar är ett sunt
val för både klimatet och plånboken.

TA VARA PÅ MILJÖN
EPS är återvinningsbart
Hållbara byggsystem
Jackons produkter är producerade av extruderad (XPS)
eller expanderad (EPS) polystyren – Jackofoam® och
Jackopor®. Detta är en bearbetad oljeprodukt som består
av 98% luft och är 100% återvinningsbar. Vi kan säga att
Jackons produkter består av ”lånad” råolja som gör nytta
för sig även bortom produktens egen livstid.
Hos Jackon återvinns spill och rester från produktionen till
nytt råmaterial och nya produkter. Använd EPS och XPS
kan smältas ner och användas till produktion av andra
plastprodukter t.ex. trädgårdsmöbler och blomkrukor.
Inom områden eller situationer där återvinning inte är möjlig kan använd EPS och XPS levereras till avfallsförbränning och därmed ingå som energibärare i fjärrvärmeverk.
Materialet är organiskt och förbränningsprodukterna består
av vattenånga, sot och koldioxid (CO2).
En stor del av Jackons produkter används inom bygg- och
anläggningsbranschen. Det innebär att våra produkter

grävs ner, bekläs eller gjuts in. Således kan de inte komma på avvägar och förorena miljön så länge de hanteras
korrekt.
EPS och XPS har extremt låg vattenabsorptionsförmåga och kan inte ruttna. Materialet är otroligt hållbart över
tiden och är kemiskt resistent - det släpper inte ut ämnen
till varken mark eller vatten. Produkterna har extremt lång
hållbarhet och reducerar därmed behovet för att bytas ut/
ersättas.
EPS och XPS har enastående isolerande egenskaper som
gör materialet till ett förstahandsval för många tillämpningar inom bygg och anläggning. Uppvärmning och kylning
av byggnader står för ungefär hälften av Europas totala
energiförbrukning. Eftersom EPS är ett mycket effektivt
värmeisoleringsmaterial kan det också bidra avsevärt för
att minska användningen av fossila bränslen för dessa
ändamål.
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SIROC®
Sortiment
Komplett system
Siroc® är originalet som under sina 40 år på marknaden
legat i framkant både vad det gäller innovation och
kvalitet. Siroc® från Jackon ger en välisolerad och
hållfast grund, ett system som legat till grund för ett stort
antal trygga och välisolerade hem i Sverige. Utsidan av
elementet är belagd med antingen en fibercementskiva
eller fiberarmerad betong vilket ger en slät och enhetlig
yta på din grund.
Ett kantelement med fibercementskiva väger 30 % mindre än ett med betongyta.
Jackon har ett flertal olika kantelement med olika
utformning. Vilket kantelement som just du ska välja beror
på vilken typ av hus/byggnad som ska byggas och vilka
krav som finns.
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SIROC® L-ELEMENT
Traditionell platta på mark

Isolering av Jackopor®
- Tryckhållfasthet JP 200 kPa som standard
- Minimalt värmetapp
- Reducerad energiförbrukning
- Kan fås i andra kvaliteter mot beställning

Komplett system
- Färdiga ytterhörn
- Längd 1200 mm
- Komplett tillbehörspaket
- Olika bredder mot beställning

Färdigbehandlad utsida
- Fibercementskiva eller fiberarmerad betong
- Höjd 300 mm-600 mm som standard
- Låg vikt, enkel att arbeta med
- Underhållsfri
- Frostbeständig
Enkel ihopsättning
- L-element FC låses med fogkil/spikplåt
- L-element Betong låses med skarvplåt/spikplåt
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SIROC® ISOLERELEMENT

Tilläggsisolering & nybyggnation

Isolering av Jackopor®
- Minimalt värmetapp
- Reducerad energiförbrukning
- Med eller utan fas
Färdigbehandlad utsida
- Fibercementskiva eller fiberarmerad betong
- Höjd 360 mm-600 mm som standard
- Låg vikt, enkel att arbeta med
- Underhållsfri
- Frostbeständig

Komplett system
- Färdiga ytterhörn
- Längd 1200 mm
- Komplett tillbehörspaket
- Andra höjder mot beställning
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Enkel ihopsättning
- Isolerelement FC låses med fogkil
- Isolerelement Betong låses med skarvplåt
- Monteras i glesform
- Enkel montering, kort byggtid

SIROC® F-ELEMENT
Lämplig för tegelfasad

Isolering av Jackopor®
- Tryckhållfasthet JP 200/300 kPa som standard
- Minimalt värmetapp
- Reducerad energiförbrukning
- Kraftig ytter fristående balk

Spår för släppskiva

Komplett system
- Levereras med släppskiva
- Färdiga ytterhörn
- Höjd 300 mm-400 mm som standard
- Enkel montering
- Andra höjder och kvaliteter mot beställning
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SIROC® ISOMAX
Uppfyller högre energikrav

Komplett system
- Färdiga ytterhörn
- Längd 1200 mm
- Balkbredd 170 mm alt. 250 mm
- Komplett tillbehörspaket
- Andra höjder och kvaliteter mot beställning

Isolering av Jackopor®
- Minimalt värmetapp, bryter köldbryggan
- Reducerad energiförbrukning
- Med eller utan fas

Enkel ihopsättning
- Låses med skarvplåt
- Enkel montering, kort byggtid

Isolering av Jackofoam®
- Tryckhållfasthet JF 500 kPa som standard
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Färdigbehandlad utsida
- Fibercementskiva eller fiberarmerad betong
- Höjd 300 mm-600 mm som standard
- Låg vikt, enkel att arbeta med
- Underhållsfri
- Frostbeständig

SIROC® GARAGEELEMENT
Ger förhöjd sockel
Komplett system
- Färdiga ytterhörn
- Längd 1200mm
- Lämplig till garage, förråd m m
- Andra bredder/höjder/kvaliteter
vid beställning
- Komplett tillbehörspaket

Fibercementskiva som invändig sockel
- Färdigmonterad invändig fibercementskiva
- Fixeras med monteringslist
- Ger platta med förhöjd sockel
- Går att få i olika bredder/höjder mot beställning

Färdigbehandlad utsida
- Fibercementskiva eller fiberarmerad betong
- Höjd 400 mm som standard
- Underhållsfri
- Frostbeständig

Enkel ihopsättning
- Låses med skarvplåt/spikplåt samt monteringslist
- Enkel montering

Isolering av Jackopor®
- Isolering och form i ett
- Låg vikt
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SIROC® SPECIAL
Special är vår specialitet

Färdigbehandlad utsida
- Fibercementskiva eller fiberarmerad betong
- Olika höjder
- Betong med putsstruktur
- Underhållsfri
- Frostbeständig

Radieelement
- Färdiga radiesågade element
- Isoler- eller L-element
- Minimum radie 1000 mm
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Kundspecifika element
-Skräddarsytt kantelement
- Ritning säkerställer rätt produktion

Komplett system
- Valfri bredd/tjocklek
- Kan tillverkas i Jackofoam® och Jackopor®

SIROC® DUBBEL FC
För skolor och industrier

Isolering av Jackopor®
- Tryckhållfasthet JP 200 kPa som standard
- Minimalt värmetapp
- Reducerad energiförbrukning
- Kan fås i andra kvaliteter mot beställning

Komplett system
- Alla våra kantelement kan fås som dubbel FC
- Färdiga ytterhörn
- Längd 1200 mm
- Komplett tillbehörspaket
- Olika bredder mot beställning

Färdigbehandlad utsida
- Dubbel fibercementskiva
- Höjd 300 mm-600 mm som standard
- Låg vikt, enkel att arbeta med
- Underhållsfri
- Frostbeständig
Enkel ihopsättning
- Låses med fogkil/skarvplåt/spikplåt beroende
på elementsort
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TEKNISK KUNDSERVICE
Vi vet vad vi pratar om!
Teknisk Support
Jackons Tekniska Kundservice har flera duktiga tekniker
med isolering och byggsystem som specialitet.

Produktval och mängdberäkning

Oavsett om det gäller små eller stora byggprojekt är våra
medarbetare redo att bistå med råd och vägledning.
Jackon Teknisk Support hjälper dig med rätt material och
lösning, allt för att göra din byggnation lättare. Med teknisk kompetens och lång erfarenhet får du all den hjälp
och personlig support som kommer göra processen till
en bra upplevelse.

Tekniska lösningsförslag

Vårt mål är att ditt byggprojekt ska få bästa möjliga start
och du en trygg och effektiv byggprocess.
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BIM-objekt
jackon@jackon.se / 031- 795 90 38

15

SE

Comitted since 1956.

JACKON AB | Box 38 | 428 21 Kållered
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se
ORDERKONTOR | Ordertelefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se
TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

Med förbehåll för tryckfel eller förändringar som sker efter publicering. Produkterna kan
varierar i färg och specifikationer. Uppdaterad information finns på vår hemsida jackon.se Jackon © 04-2021.

